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Fotosraflcké pístroje

a veškeré poteby
výhodn u fy

VladimírAlbrecht
Král. Vinohrady, Karlova tída 16.

Žádejte ceníky! Žádejte eenfky!

Fotografie lidovýdi kroj
zvláš se znatelnými detaily (sponami) kupuje, pipadne vymuje

Waldesovo museum
knof.ík a šainch spinadel

VPRAZE-VRŠOVICÍCH.
te za zásilky na ukázku. Výlohy .tc hradí.

„ZÁDRUHA"
PRAHA-IL, PÍKOPY 12.

Sbratelm: stár-1 výšivky, šátky,

krajky, kroje, krramika.

Školám: kolekce pedmt l.e kresleni

Keramika, kraslice atd.)

Prádlo, plátna, bluiy, svéráz krojový, loutky,

pokrývky, záclony, atory, vitchny druhy

pravých krajek > jiné lidové výrobky.

Frant. Kliner,
umlé truhláství

Praha IV.
Loretánská ul. 9.

Závod pro odborné opravy staro-

žitného nábytku. Provádí celá za-

ízení byt dle vlastních návrhu

solidn a levn.
Mnoho doporuení z uml. kruhu.
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POLÍVKOVY STUDIE ZE SROVNÁVACÍ LITERATURY.

V „Drobných píspvcích" z roku 1891 ekl Polívka již velmi

urit svj názor na literární studium: „Nesouhlasím s tmi, kteí chtli

by považovati literární historii jaksi za soubor estetických úsudk
o poetických plodech, a proto památky nepoetické z literární historie

vyluují, než hlásím se k tm, kteí hlavní úkol literární historie spatují

ve vylíení duševního života národa, ve vyšetení myšlenek, jež proudily,

hýbaly národem, a ve vyšetení vzniku, pvodu, pramen tchto myšlenek

a ovšem též ve vylíení literárního vkusu. Literární historie zabírati musí

nejen poetickou literaturu, než veškeru."

Pesvdení, že je nutno studovati nejen jedinené, mocné tvrí
literární projevy lidského ducha, ale též zákonnost všech literárních

projev, vedlo Polívku od studia starých eských i slovanských ruko-

pis, látek v nich obsažených a styk staroeské literatury s literaturou

ruskou, ke zkoumání povídkových látek, jež se objevují v lidovém po-

dání, forem, jichž nabývají tyto látky v podáních jednotlivých národ,

hlavn slovanských, a dsledk, jež lze odvoditi z tohoto zkoumání pro

rozšíení i pvod takových látek literárních.

Hledaje bezpenou methodu, o kterou by mohl své zkoumání

opíti, zkoumal peliv, po léta, jednotlivé theorie, jež byly pro tuto

práci sestrojeny, a uložil výsledky svého zkoumání v lánku „O srov-

návacím studiu tradic lidových" v Národopisném sborníku z roku 1898.

Doplnil je r. 1900 pednáškou ze sjezdu polských historik v Krakov,
vytištnou ve spisu : Pami^tnik III. sjazdu historyków polskich w Kra-

kowie I. 1900, a konen r. 1904 úvodem ke svým Pohádkoslovným

studiím: „O smrech studia tradic lidových a jeho cíli".

Díve však, než podal svj názor na methodu srovnávacího studia

literárního soustavn, zmiuje se již o nkterých problémech zpsobem,
jenž svdí, že od poátku své práce šel vdom za uritým cílem.

Když referuje roku 1895 vM o Cosquinov theorii (533—534),

nesouhlasí s Cosquinovým názorem o kolébce všech látek tradiních

v Indii, vytýká mu, že odpírá lidu kulturních národ všecku tvoivost

a praví: „Penáší se zajisté od národu k národu cestou ústní i litera-

turou psanou látka pohádky, více mén pevný a uritý jest i postup

dje, ale všecko ostatní nepochybn podléhá zmnám, nezídka asi p-
sobením individuality vypravovatelovy". Vzhledem k otázce, kterou si

klade Cosquin, jestli vlast pohádek byla pvodn v Indii i v starém

Egypt, soudí Polívka, že pro nás je bližší a dležitjší otázka „pišly-h

k nám pohádky ústní cestou, zachovaly-li se u nás ve form více mén
neporušené z dob starších, neb jsou-li ve form a s tím obsahem, jak

byly za našich dn zapsány z úst lidu, pvodu mladšího: pešly-li do

lidu z literutury knižní, od novelist stedovkých, prostednictvím ka-

zatel, eledi šlechtické atd."

Národopisný Vstník XIII.



V. Tille:

V referátu o Zíbrtov „Seznamu povr a zvyklostí pohanských

z VIII. vku" (Zft. f. 6. Volkskunde 1895 s. 355) obrací se Polívka

nejen proti method anthropologické, ale tak proti mechanickému tí-

dni tradice na slovanskou a neslovanskou. Postehl chybu starší me-

thody mythologické, kterou pejmula i škola anthropologická: proti

pojmu tradice germánské sestrojoval se umle pojem tradice slovanské,

a k dosažení tohoto cíle nelekali se nkteí ani padlk.
Polívka praví (355) : „Je to dojista nejdležitjší úkol nejen naší

lidovdv, ale vbec našeho veškerého historicko-filologického zkoumání,

aby jasn urilo vztahy eskoslovanského národu ke všem sousedním

národm až do posledních nitek, aby dokázalo, co národ náš od svých

soused pejmul atd. Naši národopisci mli by vždy míti na zeteli, že

eský národ není jen slovanský, ale eminentn stedoevropský: vždy
ml na všech bouích, jež bouily stední Fvropou od asného stedo-
vku, od Adrie až po Baltické moe, nejživjší úast; velkolepé du-

ševní pevraty stedovku nalezly v nm úrodnou pdu a proudily

z nho opt ke všem národm sousedním, v^eská lidovda odvážila se

dosud bohužel jen ve zcela nepatrné míe zaujmouti k tmto dležitým
otázkám stanovisko."

V studii o doktoru Vševdovi ve Wisle, psané r. 1896, klade

draz na zempisné rozšíení látek: cesty, kterými se berou tradiní

látky od východu na západ, od západu na východ a z jihu na sever,

zpsob, jímž se šíí od národu k národu, neb z vyšších vrstev do
nižších, jsou tytéž, jako cesty, jimiž kroužily jiné vlivy kultury a civili-

sace. Proto je potebí zkoumat zempisné šíení látek, poizovat soupisy

tradice všech území, poznávat duchový život lidu, stanovit cesty, jimiž

do nho vnikaly cizí látky a nalézt, jak si je lid petváel.
Ve studii o Zlaté rybce v Národopisném Sborníku z r. 1897 klade

draz na to, že „ne jazyk uruje rozšíenost motiv a sujet v lidových

literaturách, než tato jest závislá pedevším na pomrech kulturních

a na pomrech zempisných".
V prvním methodickém lánku z r. 1898 zkoumá Polívka pede-

vším hlavní smry dosavadního studia lidových tradic.

Studium literárních látek vyšlo z trojího praktického zkoumání:
ze studia lidových povídek, asto nápadn shodných na nejrznjších
místech u rzných národ, ze studia umlé literatury, spisovné, jež ob-

jevilo znané shody mnohých látek prbhem mnoha staletí, a ze studia

literární tvorby tak zvaných primitivních národ, jež nalezlo podivu-
hodné shody v myšlení a tvoení kmen naprosto od sebe rozdílných

a vzdálených pvodem, místem i asem.
Veškeré toto trojí studium, mimo soustavné zkoumání svého ped-

mtu, kladlo si z pravidla otázku, ponkud ukvapenou, ale jist pi-
rozenou : jaký je pvod onch látek, a hledlo k ní odpovdti díve,
než by se sama podala jako výsledek soustavné práce. Je nutno, má-li

práce být konána úeln a spoádan, utvoit si pedem vi ideu, cíl,

dohadem vysouzený, jenž je dalšímu postupu vodítkem. Methoda in-

duktivní nutné spoívá na pedem pojaté dedukci, a dedukce opt
nutné má potebí opory v pelivé postupující indukci — zptn indukní
methoda Millovy logiky platí tu neúprosn jako ve všech ostatních
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vdách. Shody literárních látek, putujících mnohými staletími a po celé

zemkouli, kdekoliv a kdykoliv se objevil zákmit lidské kultury, vzbu-

dily zájem a touhu nejen po studiu, ale též po výkladu. A kde výklad
nepodával se hned z poátk vlastního studia, tam hledán byl pomocí
vd jiných. Tak vznikla ze zájmu o lidovou tradici kulturních národu
škola mythologická, ze studia historie literatury výklad o indickém
pvodu látek, a úvahami o duševní tvoivosti primitivních národ theorie

anthropologická. Kolem tchto tí smr seskupilo se mnoho jiných,

ponkud obmovaných výklad, jež se tíbily — bohužel dosti zvolna —
hojnými a nkdy dosti vášnivými polemikami.

Polívka podává charakteristiku tchto tí hlavních smr.
Methoda mythologická, jejíž otcem je Vilém G r i m m, opírala

se o výsledky srovnávacího indoevropského jazykozpytu. Pedpokládala,
že národové se základy svých jazyk pinesli si ze stední Asie základy

svých bájí a myth, jež si pak petvoovali, a zbytky tchto petvo-
ených bájí a myth se prý uchovaly v pohádkách, — tak že pohádky
ty byly práv tak majetkem každého národu jako jeho e, a pená-
šení jich od národa k národu by bylo jen výjimkou. Vyznavai této

theorie rozvádli ji pak do rzných dsledk: Hahn pokládal pohádku
za mythus na posledním stupni vývoje a rozeznával látky mythické, od
pravku uchované, a látky žertovné, stále nov vynalézané. Max Múller

kladl zárodky pohádek do konce ješt do doby ped rozchodem arij-

ských plemen. I Afanasjev, de Gubernatis a j. budovali na této theorii.

Proti tomuto názoru, že látky tradice (ovšem látky „pohádkové")
jsou zvláštním majetkem jednotlivých národ, vytvoeným na základ,

pineseném ze spolené pravlasti, postavila se theorie literární, založená

na pedpokladu, že látky putují bhem vk od národa k národu, že

tedy je nutno je sbírat a srovnávat navzájem v tradici evropských ná-

rod, v starší literatue, v literaturách východních, a hledat jejich

pramen. Theorie tato vyslovila však pedem pesvdení, že tímto pra-

menem pro všechny látky je Indie — ne mythická, ale historická. První

vypracoval tuto theorii Benfey a Kóhler, G.Paris, Cosquin, Clouston

a jiní následovali jeho píkladu. Byly studovány indické sborníky, jimiž

tyto látky pronikaly z Indie na sever, na východ, i na západ, byly

hledány v djinách kulturní cesty, jimiž se látky braly, ústní i psanou

tradicí, byly sestrojovány rodokmeny text, ukazujících svým pvodem
k indickému východu ; a kde pramen nebyl pímo nalezen — byl ped-
pokládán.

Odpor proti názoru, že všechny látky literární pocházejí z Indie,

vzbudil odpor vbec proti theorii o putování a pejímání látek, proti

theorii „migraní". U národ primitivních v Africe, v Americe, v Poly-

nesii, byly nalezeny shodné ideje, shodné látkové motivy, i shodné celé

povídky. Objev ten vedl k theorii, že shody v literární tradici vznikají

ze spolených názor, zvyk, obyej, ze shodného myšlení, tak že

shodné látky se vyvíjejí samostatn, na sob nezávisle, u všech národ
„v dob jejich dtství". Tuto theorii „anthropologickou" vypracoval

Andrew Langa nalezl mnoho pívrženc, teba že sám pozdji ustoupil

od posledních dsledk svého uení a pipouštl sthování látek i shody
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jednotlivých text pejímáním vzniklé, setrvávaje však na tom, že pvod
látek se postihnouti nedá.

J. Bédier postavil se velmi rozhodn proti theorii o výhradn
indickém pvodu látek i proti Langov názoru o jejich pevážn na-
hodilém vzniku. Ukazuje, že mnohé látky nemají indických doklad —
ukazují spíše napíklad k ecku, a že látek je pomrn málo, a by
jich nahodile se dalo „vymýšlet" nekonené množství. Srovnávací stu-
dium látek však považuje za zbytené, otázky o pvodu a šíení látek
má nejen za nerozluštitelné, ale též za bezvýznamné. Ukazuje k úkolm
dležitjším : urit tvar, kterým odl látky ty stedovk, studovat tedy
jejich formální stránku, pátrat, jak se pizpsobovaly svému prostedí,
jak jisté zem, jisté vrstvy si zalíbily v jistých látkách, a jaké vlivy pi
tom psobily. Tedy místo pímoarného úsilí za jistou abstrakcí — za
„pvodem" látek — žádá konkrétní studium tchto látek v tch útva-
rech, v kterých se objevují.

Kaarle Krohn postavil stízliv nejprostší požadavek : zkou-
mati pohádky (t. j. látky literární) pouze jako uritý plod slovesný

:

rozložiti jejich dj v motivy, sebrati všechny texty každé jednotlivé
látky, pokud jsou shodný zauzlením i luštním djovým. Pipustiti sice

i náhodný vznik shodných motiv (nikoli však vázané ady motiv)
a srovnávati též všechny jednotlivé shodné motivy z látek jinak rzno-
rodých.

Veselovskij a Dragomanov pipouštjí, že se celkem všechny
ti methody, mythologická, migraní i anthropologická, nevyluují, ale

že je teba každé z nich vytknuti pesn její úkol i její meze a pi tom
postupovat podrobným studiem každé látky jednotlivé.

Polívka, vyloživ rzné smry studia literárních látek, pipojil k nim
vlastní poznámky.

Látky literární nejen mají shodné djové motivy a vyjadují shodné
ideje — jež oboje mohou vskutku vznikati nkdy i samostatn na rz-
ných místech a rzných dobách— ale ukazují také nápadné shody v pevné
kombinaci idejí a motiv. Tato shoda v pevném zpíinni ady motiv, tedy
shoda jich vztah, podporovaná asto ješt shodou drobných výzdob, uka-
zuje bezpen, že pvod takových látek je umlý, že vznikly na jistém míst,
v jisté dob, a že látka takto umle vzniklá byla pak penášena a pu-
tovala od národu k národu, z jedné doby do druhé. Shody ve vztazích
ideí a motivu lze vyložiti jen tím, že byly prototypy látek, kdysi písemn
zaznamenané, neb v nové dob z ústní tradice zachycené, jež se šíily
z místa svého vzniku na všechny strany „hlavn cestou ústní, ásten
též pomocí písma".

Dojista však nebylo jen jediné centrum — indické — z kterého
se látky šíily. Svédcí proti tomu již prastaré pohádky egyptské ze
XIV. století ped Kristem; buddhismus sám dojista látky nevymýšlel, jen
je upravoval, a jsou i povídky patrné eckého i jiného pvodu. Byla rzná
kulturní stediska, tvoící samostatn své látky, jež se pak šíily — i do
tradice lidové. „Otázka o vlivu literatury psané na literaturu lidovou
není ješt daleko rozešena, a myslíme, že všestranný a dkladný její

rozbor povede k výsledkm opaným tem, jež vyslovuje anglický uenec"
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(Lang míní totiž, že psaná literatura nemla valného vlivu na tradici

lidovou).

Polívka pipouští, že „bude asi pece jen teba u peetných na-
šich pohádek pedpokládati pvod orientální, indický". Mimo to ovšem
mohly mnohé vznikati i jinde, v Evrop. To je nutno vyšetiti u každé
látky zvláš, „ale vždy bude zapotebí též míti na pamti všeobecné
proudy v literatue tradicionalní a vbec kulturní pomry". Dúležito je,

že národové nepejímají látky pro ideje v nich obsažené, ale proto, že
dráždí obraznost (Polívka tu velmi pkn vystihl bezdné pejímání,
nezávislé na uvdomlé, propaganí innosti, jež se podobá šíení rz-
ných jiných produkt kultury, bez ohledu na jejich hodnotu, nap. šíení
narkotik ap.)

Pokud se týe názoru o zkoumání pvodu pohádek, soudí Polívka,

že zavrhovat toto úsilí, — jak to iní Bédier — nelze. Je sice nutno
studovat útvary látek v rzných prostedích, ale je pece opt teba
znáti díve pvodní typ, pvod látky, než lze bezpen stanovit úchylky
nových útvar od nho. Celkem: „My žádáme a chceme podrobný roz-

bor, detailní analysy každé jednotlivé látky ... a konený soud o vzniku
a pvodu našich pohádek odkládejme do té doby, až pedbžná práce
tato bude vykonána". Matematických zákon ovšem nedojdeme, jako

vbec jich nedocházíme ve vdách duchových, ale pece možno dospti
k jistým pravdpodobnostem. Pvod našich látek mžeme pipisovati jen

uritým stediskm kulturním, v nichž jsou z dávných dob pohádky
doloženy (Egypané, Indové, Rekové atd.), ale nemžeme je pipisovati

(nekulturním) národm starovkou Evropu stední a východní obývajícím.

Celkem: pohádky se umle tvoí v jistých centrech, v uritých dobách,
sthují se pak z nich od národu k národu, ddí se z pokolení na po-

kolení — „theorie o sthování a pejímání látek zstává v plné plat-

nosti". Pohádky nesouvisí s jazykem, jímž jsou vyprávny, ale s pomry
kulturními.. Je teba odkrývat jejich prvotní formu a pak studovat zmny,
jimž podléhaly. Zmny pi pejímání látek djí se dle psychologických

zákon (kížení, vložky, vlivy atd).

Studium toto je významno pro psychologii lidu, ukazujíc, jak lid

tvoí z pejatého materiálu, i pro kulturní historii, jíž ukazuje cesty,

kterými putují látky, na základ vzájemného kulturního vlivu národu.

Lid ovšem nevynalézá látky, motivy, idey, netvoí nové pohádky, ale

tvoí nov ze staré látky.

V závru praví Polívka: „Stojíme sice rozhodn na stanovisku theorie

migraní, ale nechceme odpírati ani theorii mythologické, ani theorii

anthropologické naprosto všecku oprávnnost ; než piznáváme jim, že

mohou platn pispívati k ešení otázky o pvodu a vzniku našich tradic

lidových — ovšem jen v jistých mezích".

Uritji ješt vytknul Polívka svoji methodu v Sborníku národo-

pisném po dvou letech (1900) v lánku o zlatém ptáku (94), kde praví,

že nejbezpenjší je methoda, která „seazuje verse každé jednotlivé

látky v uritém poádku zempisném, a pokud máme na pomoc starší

záznamy a spracování tchto látek, také v poádku historickém".

Pednášku na krakovském sjezdu zahájil úvodem o studiu cest,

jimiž se braly tradiní látky. Sestavením text jedné látky zempisn
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nalezneme, jak se šíila, spatíme, že uritá její redakce je omezena na

urité území a že šíení je vázáno na jisté kulturní proudy. Západní,

vtšinou katolití Slované, mají tradici západoevropskou i stedoevropskou,

u Slováku a Polák v Království je však slabší než na Morav, v Cechách,

v Slovinsku a v Chorvatsku. Tradice jižních, pravoslavných Slovan,.

Srb a Bulhar, souvisí s tradicí ostatních národ balkánských, jsouc

spojena s orientálním okruhem, hlavn maloasijským a severoafrickým.

Zvláštní vztah lze též nalézti mezi tradicí Bulharska a Kavkazu. Západo-
evropské redakce látek vnikají i k Blorusm a Malorusm, a jejich vliv

je znáti i u Velkorus. Nkteré látky, rozšíené ve východních krajích,

nacházejí se opt porznu v severozápadní Evrop, i dále na západ
v redakcích, v stední Evrop jinak neznámých. Západní tradice mají

daleko na severovýchod ozvny, ovšem slabé.

Prosté motivy, zvlášt zvykové, mohly povstat na rzných místech

samostatn. Ale složité texty, s pevnou adou motiv, samostatn
u rzných národ povstat nemohly a je nutno vykládat jejich shody
pímým vztahem. A shody ty jsou tím vtší, ím bližší jsou si

ti národové zempisn a kulturn. Povstaly patrn pejímáním : pejímalo

se ovšem jen schéma látek, jež se mnilo rznými vlivy, i kížením rz-
ných látek. V uritém území spracoval si lid pejatou látku samostatn,

svým zpsobem.
Jsme-li nuceni uznati pejímání u látek novelistických, musíme je

uznati též u látek mythologických. Mythologické látky západoevropské,

shodné u národ germánských i románských, pecházejí i do Cech a na

Moravu, se slabou ozvnou u Polák a Rusín (na p. Tom Tit Tot,

neb Podvržene), jejich mythus není tedy dokladem starého slovanského

mythu v tchto zemích, ale svdí jen o pejímání ze západu.

Úvod k Pohádkoslovným studiím z r. 1904 dopluje rozbor rzných
theorií, probraných v lánku z r. 1898. Polívka považuje uení o poly-

genesi pohádek za úpln oprávnné a správné, vznik jejich však teba
pedpokládati, vzhledem k jejich pomrné umlecké vysplosti, v centrech

kulturn ponkud vysplých. A znané shody mezi tradicemi rzných
dob i národ nelze vysvtlovat jinak než theorií migraní: sthováním
v asu i v prostoru.

Pak vykládá názory novjších pracovník. Vsevolod Miller
pochybuje, že by se dala urit vlast jednotlivých látek. Polívka ukazuje

proti tomu, že byl zjištn pvod nkterých látek v Indii (na p. „doktor

Vševd", neb „lai Aristote"). S. Ciszewski popírá theorii migraní,
zavrhuje srovnávání a hledání pvodu látek — Polívka odkazuje jej na

Langa, otce theorie o nahodilém vzniku látek shodných, jenž sám od
své theorie upustil. L. Sainéanu staví se proti theorii o pejímání

látek proto, že jednotlivé motivy dojista vznikají samostatn.

Polívka ukazuje proti tomu na shody ve vztazích mezi adami mo-
tiv píinn spjatých, jež nemohou být nahodilé. S. Singer a Ade-
lina Rittershausová staví se skepticky ke zkoumání pvodu po-

hádek. Rittershausová pedpokládá, že vznikly v dobách „dtství" ná-

rodu (tedy vrací se k názoru Grimmovu) a že je marné hledat jejich

pvod. Chce, aby byla hledána forma, kterou národ látce vtiskuje (jak

již Bédier žádal). J. Bolte a Robert Petsch správn popeli její vývody.
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Friedrich von der Leyen drží se uení Benfeyova o indi-

ckém pvodu pohádek. M. Kawczyski pokládá vznik látky za dílo

básnické individuality v jisté kultue, a nikoliv za produkt „lidu". Staví

theorii „historickou", že pohádky jsou produkt knižní. Polívka proti

jeho pehnaným dsledkm ukazuje, že lidové podání v jistých zemíc h

asto je odchylné od literárního spracování týchž látek, jev. známe z té

zem. Polívka sám stojí na stanovisku (str. XV.), že knižní literatura

nevyvolává pímo lidovou tradici. Ukazuje na p., že Vuk St. Karadži

svou sbírkou srbských pohádek nevyvolal nové pohádky, a nelze íci,

že by se hojnji v jeho otin vyprávly pohádky, když nalezl násle-

dovníky. Soudí naopak, ím více roste v lidu chu ke tení, tím víc

upadá umní vypravovatelské. Nepopírá souvislost lidových tradic s lit.

-

raturou umlou, závislost tradice dá se nkdy pímo dokázati, ale celkem

pokládá takové pípady za ojedinlé ; nejsou ješt dkazem naprosté zá-

vislosti literatury tradiní lidu na literatue knižní. „Nemže se na tomto

základ jmenovit sestrojovati zvláštní nová theorie o vzniku a šíení

pohádek."

Polívka sám nalezl pkné píklady vnikání knižní literatury do

lidu: jak na Rusi lidový vypráv povídal román Tolstojv, neb do-

konce povídku Marka Twaina. Do lidu tedy jist vnikají i nové látky

a motivy, jež však lid nesnadn stravuje a tím „tvrí sila v lidu na-

mnoze skuten klesá." Ale dá se pece jen ukázati na petváení

a spracovávání látek, asto velmi origináln.

Polívka probírá polemiku, vzniklou z odporu, jejž vyslovili W
;

Klinger a E. Porze.bowicz proti theorii Kawczyského, jenž

o tvrí síle lidu se vyslovil pohrdliv, folklóre nazval „balamuetwo",

a popírá, že by látky z lidu sbírané mohly pispívati k výkladu látek

starších text literárních. Polívka sám staví se též rozhodn proti

Kawczyskému.
Na konec rozbírá ješt názor Karla Reuschla, jenž se obrací

proti anthropologické škole, souhlasí s Bédierem, že pvod látek hle-

dati je marno, ale chce hledati pvod a tvar forem, jichž látka nabývá.

Polívka míní proti nmu, že formou nerozumí se jen zevní styl (po-

átky, konce, slohové výzdoby), jehož studiem se mnoho nezíská,^ ale

forma vnitrná, srostlá s látkou, jejíž studium „ukáže nám, ne-li pvod

jisté pohádky, tož aspo užší píbuzenské svazky mezi jistými vrstvami".

O své vlastní method praví Polívka v závru pedmluvy k svým

pohádkoslovným studiím tolik, že nedává se slep vésti žádnou theorii,

ale srovnává texty látek, zkoumá jejich souvislost, hledá jejich pvod

a vlast bez pedem pojaté theorie. Prací svou došel pesvdení, „ze

šíení a ujímání pohádek má jisté meze, zakládající se v pomrech kul-

turn-politických".

V Evrop jsou ti dosti oste ohraniená území: 1. západo-stedo-

evropské, 2. východoevropské, 3. jihovýchodoevropské v nich opt

menší pechodní etapy. Západ Evropy má znaný knižní vliv na evropsky

východ, opaný knižní vliv je nepatrný. Balkán je pod vhvem Unentu

prostedím tureckým, Kavkaz souvisí nejvíce s Malou Kusí, ale tez

s jihovýchodem.
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Tradice mohly by se penášeti do nekonena, „jako semena roz-

nášená vtrem", ale práv jako semena, nemohou se všudy zachytiti:

je potebí píznivých podmínek — a kde se zachytí, tam se obmují.
Nkteré látky jsou obecné, jiné jsou omezeny na uritá prostedí. Je
možno sledovat šíení urité látky, neb aspo urité formy, a nalézti

stedisko, z kterého vyšla.

Polívka pedevším tedy opírá se o theorii migraní, ale pes to

nechce shody text vykládati pejímáním za každou cenu; zkoumá spíše

vždy, jestli shoda nemohla vzniknouti z obdobných duševních disposic

neb stejnou shodou okolností. Ale tam, kde se vyskytuje shodn „slo-

žitjší motiv pohádkový, který nemá podkladem jakousi mravní zásadu,

nemohu pipustiti, že by byl mohl vzniknouti na nkolika místech

zárove".
Z pozdjších studií Polívkových jednotlivé projevy jen potvrzují,

co vyslovil již na poátku svých prací. V referátu o knize Thimmov
ve Vstníku Národopisném z r. 1909 (223—4) vytýká autorovi, že ne-

rozeznává motiv od látky, která je adou motiv spjatých „jistými více

mén pesnými pravidly", a žádá, aby pedevším byla stanovena historie

každé skupiny pohádkové, její technika, stavba, esthetika, emuž dosud
vnováno málo pozornosti.

Roku 1911, v referátu o knize A. van Gennepa v Národopisném
Vstníku (129), pipouští, že lidová tradice souvisí tsn s literárními

djinami, že vytváejí se „látková území" s urit omezenými zempis-
nými okraji, ale všeobecnou rozšíenost nkterých látek považuje za

jev mladší, za výsledek pozdjšího jejich sthování a vzájemné jich vý-

mny. V referátu o knize Forkov tamtéž (181) popírá Polívka význam,

který Forke pikládá dvoujazynému pohraninímu obyvatelstvu dvou

území pi pejímání látek: „Daleko vtší váhu mlo stejné kulturní

a sociáln-politické prostedí. Penášely se pak nkdy pímo z knih na

dvorcích šlechtických do eledi a odtud dále mezi lid, . . . byla celá

ada faktor, které psobily na pejímání pohádek."

Roku 1913 v referátu o knize Smirnovova v témže Vstníku
(67) staví se proti požadavku Smirnovovu, aby ped mezinárodním srov-

návacím studiem látek pedcházelo studium v hranicích místního mate-

riálu. „Nemžeme dosti drazn opakovati: studium místního materiálu

musí se nutn bráti ruku v ruce s mezinárodním srovnávacím jich

studiem, bez tohoto pozbýváme náležitého mítka pro jich oceování."
A dodává ješt, že „bez srovnávací literárn-historické methody jest

nemožné oceniti literární tradice jednotlivých národ." Konen roku

1915, když posuzuje píruku Aarnovu (136), piznává se za rozhod-

ného stoupence „geograficko-historické methody" v pohádkosloví, k níž

dospl samostatným studiem, a vytýká jejím finnským stoupencm, že

kladou pílišný draz na jazykovou píbuznost národ a kmen kul-

turou svou zcela rzných. Žádá, aby byly kladeny podle sebe texty

z uritých zempisných a zárove kulturn-politických celk, bez ohledu

na jazykovou spíznnost.
Polívkovy studie o jednotlivých literárních látkách ídí se zása-

dami, k nimž se hlásí autor ve svých methodických úvahách. Nkteré
z nich, nejpronikavjší, stopují uritou látku v jejím historickém vývoji
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i v jejím zempisném šíení a rozbírají její motivy, vzájemné jich vztahy,

cizí vlivy, do všech podrobností. Jiné omezují se na rozbor uritých
text, podle zempisného rozšíení sestavených, a na vyhledáváni shod
a odchylek v jejich motivech. Tetí druh konen spokojuje se s výtem
shodných text urité látky. Formáln jsou první samostatné knihy

neb studie o jedné látce, druhé rozborem, pipojeným k textu, ruko-

pisnému, knižnímu neb tradinímu, jisté látky, a tetí poznámkami k po-

hádkovým sbírkám neb k cizím pracím literárním. K methodé ponkud
odchylné od vlastního zpsobu studia byl Polívka nucen v obsáhlém
komentái k pohádkám bratí Grimm, jemuž dal základní tvar Johanms
Bolte. Studie o látkách jsou v nm navázány k jednotlivým pohádkám,
poínají z pravidla nmeckými varianty pvodního textu, podávají pak
v historickém postupu jeho starší knižní texty nmecké i cizí, na to

schéma látky, rozdlené písmenami na své motivy — asto pod pí-

lišným vlivem textu bratí Grimm — pak shodnou literaturu tradiní.

Literatura ta poíná citáty nmeckými, pak pokrauje germánskými
a románskými, vetn se sousedy, pechází na Balkán. Na to následují

texty slovanské a sousední, dlené dle národ (dílo Polívkovo). V zá-

vru jsou texty orientální, knižní i tradiní, na to ješt rozbor jedno-

tlivých motiv. Citáty obsahují jen údaje a písmenami výet motivu,

v textu citátu obsažených.

Polívkovy vlastní studie všech tí typ mají vesms snahu, vy-

kládat texty eské a vbec slovanské, sledovat šíení látek hlavn na

území slovanském a vyšetit zpsob tohoto šíení v minulosti i v tra-

dici souasné. Hledají zákony o postupu a kížení látek obecných

v uritých stediscích, hlavn na pd slovanské, jejich podoby a pro-

mny v slovanském a sousedním prostedí, zpsob pronikání látek ze

západu i z Východu k slovanským národm, i šíení uritých typ ze

slovanského ústedí k sousedm. Vykonal tím záslužnou práci pro obecné

studium srovnávací literatury na poli dosud málo spracovaném, a zá-

rove tím prokázal velkou službu slovanské vd, povýšiv ji, s nkolika

málo druhy, na roven s obdobnými pracemi, vykonanými pro území

germánská, románská i Orient.

Aby jeho práce mohla vykonati pln svj úkol, bylo by potebí,

aby jeho studie v pvodním rozsahu a v pvodní podob vyšly sou-

born, jako jednotné dílo — jakým vskutku jest svým cílem, svou látkou

i svou methodou — a aby autor sám ml tím píležitost doplniti je

v jednotlivostech a vyrovnati tmi výsledky, k nimž postupem asu sám

zatím dospl.
K dílu takovému bohužel pro nepíze doby nedošlo. Ostýchám

se tém, že za n podávám náhradu, která je nahradit nemže, jsouc

pouhou výpomocí z nouze. Sledoval jsem bhem let Polívkovu práci,

pokud jsem ji postihl, výpisky pro vlastní potebu. Vydávám je nyní

jako orientaní pomcku, která chce informovat, kde lze v Polívkových

pracích nalézti o uritých látkách pouení. Uvedené obsahy text

a schémata látek, jejich tídní a vývin, pokud jsou rozvedeny, nemají

nahraditi jeho studie, ale jen usnadniti orientaci v látce. Z poznámek

ke sbírce bratí Grimm jsou pibrány jen ty látky, kterých se Polívka

i jinde dotknul. Výbr látek a motiv, o kterých Polívka jednal, ne-
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mže býti ovšem v tomto píležitostn poizovaném soupisu úplný.

Ale i tak kusý, jak jest, pispje aspo k tomu, aby mnohaleté úsilí

autorovo, jehož výsledky jsou vtšinou rozptýleny po asopisech a sbír-

kách, objevilo se v hlavních rysech ve své pravé hodnot a stalo se

pístupným na prospch obecný.

Otázka, jak sestavit to množství themat, jimž Polívka vnoval po-

zornost, je tžká: nemáme dosud jednotné základny pro tídní látek,

a každý pokus zstává pouhým provisorním pokusem. Polívka vyslovil

kdysi pesvdení, že dojde jednou k mechanickému abecednímu á-
dní látek podle uritých he sel, obecn pijatých, a pál si, aby k to-

muto azení došlo co nejdíve. ídil jsem se jeho páním a sestavil

látky abecedn. Ovšem: hesla jsou dosud velmi nejistá, látky vyložen
shodné a píbuzné se jimi rozluují. Pokusil jsem se tedy nkdy spojit

aspo skupiny sob blízké hesly souznanými, teba málo obvyklými,

a vyrovnat neshody indexem.

Za heslem látky jsou uvedeny z pravidla studie Polívkovy, o ní

jednající, a ísla poznámek k sbírce Grimm. U látek, k nimž podává
Polívka jen výet literatury v komentáích, je pidáno z pravidla aspo
schéma obsahu, zvláš jde-li o látky, jež obecn známy nejsou. U n-
kterých text je uinn také pokus o tídní a schéma historického po-

stupu. Na konci každé látky jsou uvedeny komentáe k sbírkám neb
cizím knihám, v nichž Polívka látku nerozbírá, ale uvádí jen údaje

o shodných textech. Tyto komentáe, roztroušené po asopisech, jsou

citovány uritými hesly, jejichž seznam je na konec pipojen. Hesla jsou

vybírána dosti náhodn, jak jsem si je stanovil pro soukromou potebu
pi svých výpiscích. Je mi bohužel nemožno dnes je mniti a upraviti

jednotn. Prosté íslice v nich znamenají vždy íslo textu, íslice v zá-

vorkách stránky. Tam, kde by mohla vzniknouti pochybnost, je ozna-

ení výslovn pipojeno.
Výklady o látkách jsou podány z pravidla jen v tom rozsahu, jak

je uinil autor, neb jak jsou nkdy doplnny v poznámkách ke sbírce

Grimm. Autor zajisté sám má v mnohých pípadech dnes hojnjší

materiál i obsáhlejší výklady po ruce. Cizí práce, až na malé výjimky,

citovány nejsou. Jsou obsaženy ve vlastní práci Polívkov, ke které

soupis odkazuje.

Uinil-li jsem místy mimodk zmny, srovnal-li jsem látku ponkud
jinak, neb pipojil-li jsem to, co zdálo se mi ze studie vyplývat, jsou

takové odchylky u pracovníka v témž oboru pochopitelný, a doufám,

že mi je autor promine. Panu profesorovi Jiímu Horákovi jsem po-

vinen díky, že mi úinn pomohl shledávati rozptýlený materiál.

1. Abgar.

Drobné píspvky literárn historické. Praha 1891. I.

Eusebius vypravuje r. 324: Abgar Ukkamá, vládce v Edesse v dob
Kristové, je nemocen; píše Kristovi, že v nj ví, Kristus mu odpovídá

listem a slibuje mu poslat uenníka, jenž jej uzdraví. Tomáš pak pošle

Thaddaea, jímž je Abgar uzdraven. V druhé pol. IV. století byla le-

genda spracována syrsky; dodává se v ní, že malí Hanan pinesl Ab-
garovi obraz Kristv. Totéž vypravuje Mojžíš Chorenský v V. století.
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List Ježíšv i obraz jeho se choval v Edessc. O obraze Kristov vznikla
legenda zvláštní v IV. stol., zachovaná v Acta Thaddaei : Abgar ulož!

poslovi, aby mu popsal Kristovu tvá. Kristus si ute tvá rouchem,
jež dá poslovi, na rouchu je Kristova tvá otisknuta, obraz uzdraví Ab-
gara. Pozdji z legend význam listu Kristova mizí a /ustává jen obra/.

Legenda putuje literaturou. Konstantin Porfyrogencta má dv legendy
o obrazu: v jedné Kristus dává tkaninu malíi, jejž Abgar k nmu vy-

slal, v druhé Kristus na cest na Golgatu si utírá krvavý pot, obra/
na rouchu vzniklý dá Tomáši pro Thaddaea. aby po nanebevstoupení
Krista jej dal Abgarovi. Povst pechází do Evropy západní, i do
Evropy východní, do text církevn slovanských v Mincjích-Cetijích

a v Slovu popa Jeremije. Poslem je tu kupec Luka (v eckých Anain

2. Adam a Eva.

Legendy v Drobných píspvcích (84); Archiv 17. 1895 (186—191);
Hrinenko I 107; Hnatjuk Archiv 21 (292) 1; Federowski 782; Ba
89; Hnatjuk Zbirnik III. Legendy 1; Archiv 22. 1900 (303); Fede-
rowski 844, 845 (Adamovo jablko); Federowski 583 (Adam zmnn
v ápa. O ápu viz i Sejn . 196, 197, 198; Jastrebov str. 76).

3. Achigar (Ahikar, Haigar).

Der kluge Knabe (Archiv 27. 1905 s. 614—629). KHM. I (324);

II (373) pozn. 1.

A. Nejstarší doklad staroaramejský z V. stol. p. Kr. Pvodní
text asi ješt starší, assyrský (A. D. Grigorjev: rioifl.cn. OÓl AKiipl.

npeMVflpOMTj. Mockbu 1913; B. Meissner: as Márchen vom weisen

Achigar. Lipsko 1917). Známé jsou texty syrské, arabské, až po církevn-

slovanské (Akyrios).

Arabský text: Haigar, vezír assyrského krále Sanheriba, ujme se

sestina syna Nadaná, dává mu mnohá nauení, doporuí jej králi za

svého nástupce. Nadán však hýí, je Haigarem zavržen a nahrazen

svým bratrem. Nadán podvrženými listy oerní Haigara ze zrady, král

jej odsoudí k smrti. Kat, jenž je Haigarovi zavázán, popraví místo nho
otroka, Haigar žije v úkrytu. Sanherib je vyzván Faraónem, aby po-

stavil zámek v povtí neb platil tribut. Neví si rady, ale kat vyjeví,

že Haigar žije, král pošle Haigara Faraónovi. Farao ptá se ho tikrát,

emu se podobá jeho dvr a dvr Sanheribúv. Z odpovdí, jimiž

Haigar vynáší moc svého vládce, pozná, že posel není pouhým sluhou.

Uloží mu, aby ekl slovo, jež Farao nikdy neslyšel. Haigar jej požádá

jménem svého krále o pjku. Když má stavt palác ve vzduchu, vy-

pustí dva hochy na pivázaných orlech do vzduchu, hoši žádají kameny

k stavb. Má vyložit, pro jsou egyptské kobyly bezí, když assyrští

hebci ehcí. Odpoví tím, že bije koku, ponvadž mu prý tuto noc

v Ninive zakousla kohouta. Pak má hádat hádanku, znamenající rok,

plést provaz z písku, sešít mlýnský kámen. (Viz „Chytrá dcera".) Vrací

se odmnn, trestá a pouuje Nadaná.
B. Moudrý hoch nechce prozradit svj sen (že bude králem, do-

stane princeznu), je zazdn do vzení, princezna jej tajn krmí. Cizí

panovník pošle králi hl, aby uril, který konec je tžší, pak 3 kon,
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aby uril jejich stáí, pak mu hodí palici, žádá, aby mu byla hozena

zpt. (Úlohy i ešení jsou rzné.) Hoch radí princezn, je pak pro-

puštn a poslán s družinou k onomu panovníkovi. U hostiny pozná
pesn ím chutná jídlo a pití. Panovník dá naslouchat tajn rozmluv
hocha s družinou, hoch uvádí dvody svých tvrzení, král se pesvdí
že jsou správný.

Polívka uvádí etné texty tchto lidových tradic z Chorvatska,

Uher, Multanska, Halie, z Kavkazu odchyln vlivem Orientu, na Bal-

kán jeden text s kavkazskými píbuzný. (Jeden text zabloudil na

Moravu.)
Motivy látky jsou v Evrop doloženy o sob znan staré. Uvz-

nný rek, tajn živený, jenž pak pomáhá králi, je Ogier li Danois.

Bystrá pozorování u hostiny a tajné naslouchání rozmluv hostí veer
je u Saxona Grammatika o Amlethovi. Tajné naslouchání i v Cest Kar-

lov do Caihradu a Jerusalema.

Malinowski (59); Rozdolškyj 68; Hnatjuk Archiv 21 (301) 247;

Hnatjuk 4; Báj. drobty (65) ; Hnatjuk IV„ 24; Kavkaz 11 ; Onukov242.

4. Alexius.

Legenda o sv. Alexiovi : Sapkarev 91 ; KHM. 204.

Pvod legendy je syrský, z druhé pol. V. stol. V IX. stol. v Cai-
hradu ecký peklad rozšíen, proniká latinsky na západ. Nejstarší

spracování v národní ei francouzsky, snad z poloviny XI. stol.:

Alexís, syn ímského hrabte Eufemiena, žení se na rozkaz otcv
s hrabcí dcerou, ale v svatební noci se s ní rozlouí, chce vést svatý

život, prchne do Laodicey v Malé Asii, pak do Edessy, žije jako žebrák,

otcovi poslové jej nepoznají. Po 17 letech obraz v kostele hlásá zá-

zran jeho svatost, on prchne do Tarsu, je zanesen na lodi do íma.
Žije 17 let nepoznán jako žebrák v dom svých rodi pod schody.

Umíraje sepíše svj život, nebeský hlas oznamuje jeho svatost, papež
Inocenc a císai Honorius i Arkadius jdou s prvodem k domu, najdou

mrtvolu svtcovu.

5. Alibaba

Ali-Baba i etrdeset razbojnika. Zagreb 1907 (Zbornik za nar. život

i obiaje juž. Slavena. XII. 1.) — Kladské povídky II 28 (112); KHM 142.

V 1001 noci (Weil III str. 177) je povídka o dvou bratích: bo-

hatém Kasimovi a chudém Alibabovi (Pvodn do tohoto sborníku ne-

patí). Alibaba chodí do lesa na díví, vyleze ped zbojníky na strom

u skály. Náelník tyiceti lupi ekne skále: „Sesame otevi se"

a skála se oteve, zbojníci v ní zmizí. Po ase odejdou a zavrou skálu

slovy: „Sesame zavi se". Alibaba opakuje slovo, sluj se oteve, uvnit
jsou poklady. Nahrabe penz, zave skálu a odveze peníze dom.

Zena chce peníze mit, vypjí si od švakrové mírku. Svakrová
pomaže mírku lepem, najde v ní pak dukát. Kasim vyslýchá Alibabu,

až se mu bratr pizná a rozdlí se s ním.

Kasim jede k jeskyni, oteve ji zaíkáním, ale zapomene slovo Sesam
(íká jemen) a nemže ven. Zbojníci pijdou, zabijí Kasima, povsí kusy

mrtvoly v jeskyni. Alibaba hledá Kasima, najde mrtvolu, nabere si opt
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penz, kusy mrtvoly dá Kasimov otrokyni. Otrokyn kupuje léky, jakoby
byl Kasim nemocen, pivede tajn pištipkúr. aby mrtvolu sešil, pak
Kasima pochovají, jakoby byl pirozen zemel.

Lupii nenajdou mrtvoly; zpozorují krádež. Jeden v mst od píštip-
káe se doví, že sešíval mrtvolu, poznamená si vrata toho domu kídou.
Otrokyn oznaí stejn vrata jiných dom. Lupii jdou marn na výpravu,
zabijí vyzvdae, pošlou jiného, jenž pomocí píštipkác oznaí dm er-
venou hlinkou, ale otrokyn opakuje znamení na jiných domech.

Potetí jde náelník sám na zvdy, pamatuje si dm, pestrojí se

za kupce a pijede veer k Alibabovi s mezky, na nichž jsou naloženy
mchy. V jednom je olej, v druhých lupii. Lupii mají v noci vylé/t,

jakmile náelník bude házet na mchy kaménky. Otrokyn si chce veer
vzít z mchu oleje, slyší otázku, je-li už as. Najde mch s olejem, olej

uvaí a nalije do ostatních mch. Náelník najde druhy mrtvé, prchne.
Náelník najme si v mst Kasimv krám, seznámí se se synem

Alibaby. Je pozván k Alibabovi, ale zdráhá se jíst solené vci (solí

a chlebem by uzavel pátelství s hostitelem a nemohl by se pomstiti).

Otrokyn je zvdava na muže, jenž odmítá sl, pozná náelníka. Náelník
chce Alibabu opít a zabit. Otrokyn pijde do jídelny tanit, pak vy-

bírá peníze a pi tom náelníka zavraždí. Stane se za to chotí Alibabova syna.
Polívka shledal, že evropští národové poznali tuto povídku teprve

v polovin 18. století (tedy pomocí pekladu) a že ji zpracovali svým
zpsobem, asto s domácí lokalisací. Zvláštní skupina text nemá vbec
onoho kouzelného íkadla, v ostatních se jméno asto mní ve zkomo-
leninu ze Sesam, neb v název obilí (jemen, oves, pšenice, žito), neb
v jméno ženské (Zuzana, Kateina, Barbora atd). Text zná na šedesát,

(v KHM stouply na 100), z nich tém polovinu slovanských, jejichž

odchylky velmi podrobn rozbírá.

Studuje pak látky o dívce, které ukazují vliv povídky o Alibabovi

:

o Modrovousovi, o ženichovi-zbojníkovi, o dívce, která chce muže se

zlatým zubem (zelenou bradou a p.) o pravd a kivd. (35—38). Vli-

vem motivu o obratné otrokyni, která pomáhá klamat lupie, vypravují

se v látkách o statené dívce dje, jejichž rekem je pvodn Alibaba.

Rozbírá motivy vnesené do text o Alibabovi: pašijový poklad

(16), ti hrbatí menestrelové (8, 15), vdný mrtvý (34), štstí bohatce
a štstí chudáka (20), sestra Lamija (11 pozn. 1.), o kráv tažené na

pastvu na stechu (20), Unibos (20).

Motiv o úkladu pomocí ozbrojenc v sudech vyskytuje se jako

samostatná povídka, v níž úklad se zdaí (39—41). (Trojský k a p.)

Srv. též Charroi de Nímes ve francouzké geste o Vilémovi. Polívka pi-
pomíná na konec ješt povídku o dvou hrbatých (41) z nichž jednomu
je hrb zázran vzat, ale druhému ješt pidán.

Archiv 36. 1916 (568) 33; Šapkarev 185; Václavek 16; Malinowski

(46); Ciszewski 78—84; Nár. Vstník 6. 1911 (186) k stránce 202;

Jurkschat 38 (místo Alibaby dívka); Mallorca 17; Rozdolškyj 75.

6. Amicus et Mdes.

Dv povídky (43—44); Nár. Vstník 5. 1910 (229) zvláštní zpraco-

vání v látce Vaticinium, o Alexandrovi a Ludvíkovi.
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Nejstarší text latinská Vita z XI. stol. Francouzsky v XII. století:

Amiles svede Belissentu, dceru Karla Velikého. Hardré jej obviní,

Amiles má prokázat soubojem nevinu. Amis, pítel nerozeznateln mu
podobný, podstoupí za nj vítzn souboj, Amiles zatím mešká u jeho

ženy Lubias v Blaivies, vrátí se pak ke dvoru, dostane Belissentu.

Amis stane se malomocným, Lubias jej zapudí, Amiles jej pijme k sob.
Nebeský hlas oznámí Amilesovi, že krev jeho dtí Ámise uzdraví.

Obtuje dti, Amis se uzdraví, dti zázrakem oživnou. Literaturu viz

KHM. I (56) pozn. 1.

7. Amor a Psýché.

Apulejus: Zlatý osel (kn. 4—6.) Král má ti dcery, nejmladší,

krásná Psýché, je zbožována poddanými. Rozhnvaná Venuše naídí
Amorovi, aby ji stihl láskou k nehodnému. Amor se do Psýché však
zamiluje, Psýché na rozkaz vštby je na pusté skále vydána na pospas
netvoru. Zefyr ji donese spící do háje, k pramenu a krásnému paláci.

Psýché jde do pustého paláce, kde ji hlas zve k pipravené hostin,
slyší hudbu, v noci k ní chodí milenec, Amor, jenž jí ekne, že jej nikdy
nesmí spatiti. Psýché svolí, na její prosby jí milenec dá donésti do
paláce sestry. Sestry jí namluví, že její milenec je had. Psýché si v noci

na nj posvítí lampou, jeli to netvor, chce jej zabit. Spatí krásného
jinocha, rozilením ukápne na horký olej, Amor se vzbudí, uletí, palác

a háj zmizí, Psýché je sama, na behu eky. Bloudí, chránna jsouc

Panem, pijde k sestrám, jež ji zavrhnou a jedna po druhé chtjí se

dát samy Zefyrem unést k Amorovi ; ale Zefyr jich pi skoku se skály

nezachytí — zahynou roztíštny. Psýché utíká se k Ceree a k Junon,
ale ob se bojí hnvu Venušina. Venuše hledá Psychu pomocí Merkura,
Psýché pijde sama se jí pokoit, ale Venuše dá ji trýznit Strastí

a Hoem, a ukládá jí, thotné, tžké úkoly. Má roztídit smíchané zrní

— mravenci jí pomohou. Pak má pinést chomá vlny zlatých beránk
— nymfa Sítina jí poradí. Pak má nabrat vody z pramene skály nad
podsvtními vodami, orel za ni pinese vodu. Konen má z podsvtí
pinést ve skíce trochu krásy od Proserpiny. Vysoká vž, s které

chce skoit, poradí jí, jak podniknout tu pout. Když se Psýché vrací,

oteve skíku, ale v skíce není krása, nýbrž spánek, jenž Psychu
zachvátí. Zatím se uzdraví Amor, ranný kapkou oleje, unikne matce,

probudí Psychu a vyžádá si na Jupiterovi, aby Psýché se stala bohyní
a jeho chotí. Narodí se jim dcera Voluptas.

A.
KHM. 88 II (234—241); 108.

Straparola Piacevoli Notti II 1. Re Porco: Anglická královna si

peje dít, ti víly jí, když spí, urí, že bude mít syna, dokonalého
mravn i duševn, ale v podob podsvinete potud, dokud se tikrát neožení,

a dokud žena si jej nezamiluje. Když princ dospje, ožení se dvakrát

po sob, ale zapudí ženy, jež mu ukládají o život. Tetí žena jej miluje,

princ se zmní v lovka. Podle Straparoly vypravuje hrabnka Aulnoy
povídku Prince Marcassin.

Lidová tradice: Žena (kletbou žebrácky) porodí ježka. Ježek pase
za otce v lese stádo vep, ukáže králi, jenž zabloudil, cestu, když mu
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král slíbí dceru. Jede na kohoutu ke dvoru, nejmladší princezna svolí

splnit otcv slib, ježek se zmní v krásného hocha. Gabršéck III. 6.

B. Krásná a zvíe. (La belle et la bl
Kladské povídky I 67 (131— 135); KHM 88 II (241—245).
Otec slíbí tem dcerám pivézt z cesty dary, nejmladší mži. Utrhne

rú/.i pi návratu v zámeckém parku, zvíe se na nj vrhne a nepustí jej,

dokud mu neslíbí nejmladší dceru. Dívka jde splnit otcv slib, žije sama
v zámku zvíete, po ase jí zvíe dovolí na nkolik dni navštívit rodie.
Pestoupí lhtu (úkladem sester), najde po návratu zvíe neživé. Políbí

je, zvíe se zmní v prince. Varianty knižní i v tradici.

Malinowski II (228); Gabršek II 5; Znamení života (6) (43) (44)

(69); Nár. Vstník 2. 1907 (181) 8; 4. 1909 (128); Federowski 599;
Groome 39.

C. Zena hledá zmizelého muže.

Kladské povídky I 1 (7—9); Opavské a Hanácké povídky 9

(39-44); KHM. II. (245—261).
Rodie mají syna zvíe (hada, medvda, vlka, vepe), jenž se žení,

ale vraždí své nevsty, dokud nenajde tu, které se mže svit. Mní
se v noci v muže, žena (tchyn, matka), spálí jednou kži, kterou svlékl,

muž zmizí. Zena jej hledá (roztrhá železné stevíce, ptá se slunce, m-
síce, vtru), dojde do zámku, kde muž žije s jinou ženou. Kupuje si

od ní 3 noci s mužem za skvostné vci. Muž je první dv noci uspán,

ale tetí noc, jsa upozornn sluhou, bdí, pozná svou první ženu a vrátí

se k ní.

Úhrn rozmanitých text v KHM. II (245—261). Polívka rozbírá

jednotlivé motivy: trhání železných stevíc cestou; krvavé skvrny na

mužov košili, jež nikdo nedovede vyprati než pravá žena; žena má,

než najde muže, naplnit soudek slzami; vykupování tí nocí (motiv

z látky o domnlém bláznu, jenž kupuje ti noci od pyšné princezny).

Kallas 19, 20; Nár. Vstník 2. 1907 (106) 21; (181) 7; (294);

Malinowski (77); Bnker 84; Onukov 178; Šapkarev 164, 192, 282.

D. Ženich pták.

KHM. 88 II (261—266).
Milenec pilétá k dívce (žen) oknem v podob ptáka. Závistivé

sestry (matka, žárlivý muž ženy) na ptáka políí u okna past, která jej

zraní. Dívka jej hledá, doví se cestou, jak jej uzdravit. Texty již od

XII. století knižní a porznu v tradici, v astých obmnách.

E. Ženich v studni.

Kladské povídky II 64 (222—223); KHM. 1.

Ti dcery jdou po sob nemocnému otci k studni pro léivou

vodu. Ze studny volá veršem hlas, jenž žádá, aby se mu dívka zaslí-

bila. Dv starší sestry utekou, nejmladší se zaslíbí. Po ti noci k ní

pichází spát had (žába, neznámý), jenž se pak zmní v prince a vezme

si ji. Texty mají znané zmny v úvodu i v dji. Malinowski II (240).

8. Andl a poustevník (Tajné soudy boží).

Schéma: Poustevník slouží bohu: spatí jednou, jak zlodj neda-

leko ukradne ovákovi ovce. Pán pijde, nedbá ovákových slov a za-
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bije ho. Poustevník se rozhoí nad nespravedlností boží a chce se

vrátit svtu. Z vle boží se k nmu pidruží andl v podob pocest-

ného. Penocují u vojáka, který je hostí, andl zabije vojákovi v noci

dít v kolébce. Odejdou asn, druhý den penocují u mšana, jenž

má vzácný pohár. Andl v noci pohár ukradne. Odejdou asn, potkají

na most muže, andl se ho ptá na cestu a hodí jej do eky. Noclehují u bo-

háe, jenž je vykáže do chlíva; andl mu dá za to onen kradený pohár. Pou-

stevník myslí, že jeho prvodce je ábel, chce jej opustit. Andl praví: ovák
byl zabit pro jiný hích, bh dopustil, aby byl zabit, jsa práv v stavu ne-

vinnosti. Zlodj ovcí bude po smrti potrestán, vrah se polepší dobrými

skutky. Dít bylo zabito, ponvadž otec po jeho narození stal se la-

komcem; po jeho smrti se napraví. Pohár byl ukraden, ponvadž svádl

majetníka k opilství. Muž byl hozen do eky, ponvadž by byl pozdji

spáchal vraždu. Bohá híšník poskytnutím noclehu, teba bídného, byl

by ml zásluhu. Byla mu koflíkem zaplacena — po smrti bude v pekle.

Andl se dá poznati, poustevník se vrátí do poustevny.

M. 1892 (493); Hnatjuk Zbirnik III, Legendy 8; Malinowski II

(224); Šapkarev 109; Archiv 21. 1899 (271) 8.

9. Andl slouží (ím jsou lidé živi).

Kladské povídky II. 54. (185-190).

Schéma: Andl je poslán bohem za pokutu sloužit lidem. Slouží

u hospodáe: smje se, když potká poheb chuasa (jeho duše jde do

nebe), pláe nad pohbem boháe (erti na íhají), smeká ped krmou
(kde jsou zbožní lidé), hází kamením po kostele (kde je mnoho bez-

božných), smje se, když pán chce koupit trvanlivé boty (ví, že brzy

zeme) a j. Píklady tajných soud božích jsou uvádny v perozma-

nitých
r
variantách.

Úvodem povídky bývá legenda, nkdy samostatn neb ve spojení

s jinými legendami vyprávná: Bh pošle andla pro duši umírající

vdovy, která má mnoho dtí. Andlu je sirotk líto a nechá vdovu žít.

Bh jej pošle odvalit kámen (pinést z moe kámen), pod nímž jsou

ervíci, a praví, že tak by se postaral o sirotky, jako se stará i o ty

ervíky. V samostatných textech bývá dodatek, jak ponechání matky

(neb otce) na živu mlo pro dti neblahé následky.

Polívka nalezl, že ob legendy byly pvodn samostatné. Vytýká

Dragomanovovi a Sumcovovi, že v svých studiích spojují legendu o slou-

žícím andlovi s legendou o Andlovi a poustevníku, která je látkov

rozdílná a jen ideov se jí blíží. Ukazuje na cizí vlivy z legendy o sv.

Ondeji („vonné srdce"), z tajných soud božích v legendách o Kristu

a sv. Petru i jiných a rozbírá hojnou lidovou literaturu, zvláš slovanskou:

eské, polské, maloruské, bloruské texty, povídky z Litvy a estonskou,

pak jihoslovanské, rumunskou a arménskou. Vázání motiv v této látce

je dosti uvolnno. Jednotlivé projevy andlovy se osamostatují, pe-

cházejí i do jiných látek. Psobí tu ideová píbuznost motiv z rzných

látek, jež lze shrnout heslem „tajné soudy boží".

Gonet 12; Federowski 366, 1093; Hnatjuk III 22; Kallas 55;

Hnatjuk Archiv 21 (294—295) 43, 44; Šapkarev 237: Archiv 21. 1899

(261) d; Hnatjuk Zbirnik III, Legendy 43, 44 ; Nár. Sborník 2.1898 (116).



Polívkovy studie ze srovnávací literatury. 17

10. Andl strážce.

Schcma: Hochovi je prorokováno, že bude v dvaceti letech obšen.
Jde do svta, pidruží se k nmu tovaryš (andl, svtec), žijí spolu

v mst. Tovaryš vymaluje zázraný obraz, o kterém císa snil (sv. Tro-

jici). Hoch za to dostane princeznu (dceru kupce). Jeho druh j<.-j v noci

vodí do^kostela, tam jej v spánku na chvíli obsí, tím se vStb uiní

zadost. Zena podezírá muže z noních toulek, stopuje jej, spati zázrak.

Andl se nakonec dá poznati. Rzné, odchylné texty. Nkdy pipojeno
dlení odmny. Soudruh žádá, aby se s ním hoch rozdlil o ženu (<l

spokojí se však s projeveným úmyslem.

Kulda IV. 4; Nár. Vstník 12. 1917 (100).

//. Apollonius Tyrský.

Román o Apolloniovi Tyrském v eské, polské i ruské literatue. (Listv

filologické XVI. 1889 s. 353—358 as. 416—435.) Drobné píspvky. Praha

1891. IV.

Latinský román: Syrský král Antiochus miluje tajn svou dceru,

slibuje ji tomu, kdo rozluští hádanku, která znamená jeho pomr k dcei.

Apollonius z Tyru hádanku rozluští, ale prchne ped Antiochem, jenž

jej chce zabit. Po mnohých píhodách octne se na dvoe jiného krále,

je, nepoznán, uitelem jeho dcery a vezme si ji. Když blesk zabije

Antiocha, a jeho dceru, jede Apollonius se ženou do Sýrie, stát se

králem. Zena na lodi porodí dceru, je považována za mrtvou a hozena

ve skíni do moe. Apollonius dít sví na pobeží pstounm, a bloudí

nešasten zemí. Dorostlou dceru unesou lupii do ecka a prodají ji

za nevstku. Athenag-oras ji uchrání ped hanbou, až ji Apollonius

najde. Apollonius shledá se pak v Efezu se svou ženou, kterou léka

nalezl na behu a vzkísil. Z latinské prosy zpracováno veršem na konci

XII. stol. Gottfriedem z Viterba v Pantheonu. Pak v Gestech Roma-

norum a j.- šíeno Evropou. Literaturu, viz Voretzsch, Einúhrung etc.

1905. (50) pozn. 1.

Polívka srovnává eský text románu o Apolloniovi Tyrském (rkpsy

z let 1459 a 1539) s recensí latinskou a shledává, že se shodují jen

v koste. Podrobnosti jsou tak odchylné, že pedpokládají jiný pramen.

V západní literatue nebylo dosud nalezeno takové spracování, jež by

mohlo být eskému textu pedlohou, a dokud se nenajde, smíme vidti

v eské recensi samostatné zpracování domácí. V polštin a v ruštin

je Apollonius obsažen jen v Gestech Romanorum. Polská Gesta jsou

v tiscích známa od XVII. století, shodují se celkem s latinským textem

u Oesterleye, až na román o Apolloniovi. To vzbuzuje domnnku, že

pekladatel pejal peklad Apollonia odnkud již hotový. Shody toho

pekladu s eským jsou tak nápadné, že asi polský peklad je poízen

z eského. Text ruských Gest Romanorum je peložen z polštiny, ale

zakládá se na jiném polském pekladu z eštiny než ten polský text,

který je nám známý. A peklad ten byl bližší eskému textu, než polský

text nám známý.

V Drobných píspvcích dopluje Polívka svou práci rozborem

eského textu Apollonia v rukopisu z knihovny Baworowského, jenž

však také nebyl polskému pekladu pedlohou, a zmínkou o druhé,

Národopisný Vstník XIII.
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zvláštní recensi pekladu ruského, jež pravdpodobn také vzešla z pol-

štiny. Pomr rzných peklad eských, polských a ruských stanoví

Polívka takto : neznámý dnes peklad eský ; z nho peklad polský

v Gestech Romanorum ; z toho pekladu zpracování v ruských Gestech
Romanorum. Tento ruský text byl zpracován ueným mužem jazykem
církevnslovanským a z nho povstala recense živou mluvou lidovou.

12. Aristoteles (lai Aristote).

Benfey: Panatantra II (306) IV kniha 6. povídka: Král Nanda
a jeho ministr Vararui mají zlé ženy. Zena ministrova donutí muže,

aby si dal ostíhat hlavu. Žena králova pimje krále, že vezme do
úst uzdu, bhá po tyech, nese ženu na zádech a ehtá jako k.
Literatura Benfey 1 § 187 (461).

Hemi Andeli: Lai Aristote: Alexandr v Indii miluje slinou

Indku. Jeho uitel Aristoteles mu vytýká, že se dává ovládat ženou.

Dívka se chce Aristotelovi pomstít. Chodí asn ráno po zahrad ve

fialkovém šatu, s rozpuštnými plavými kadeemi, zpívá si a trhá kytiky.

Starý Aristoteles ji spatí, dvoí se jí, dívka jej rozncuje, žádá, aby
na dkaz oddanosti bhal po tyech a nosil ji na zádech. Aristoteles

svolí, Alexandr se zjeví u okna a smje se mu.

Nár. Vstník 4. 1909 (226) 37; Bédier Les Fabliaux 3. vyd.

(204—212); (446—447).

13. Arlotto.

Referát o knize: A. Wesselski: Die Schwánke und Schnurren

des Pfarrers Arlotto. Berlin. Duncker 1910 (Nár. Vstník 7. 1912.

s. 221—222). Arlotto byl fará ve Florencii (f 1484); uchovala se

sbírka jeho povídek, vydaná poprvé kolem roku 1500. Pímo psobila
na tradici málo.

14. Baba horší než ert.

Baóa xyxe wepia. BapwaBa 1910 ()KypHa^b P. O. B. Otisk).

V knize Juan Manuel, el libro de los enxiemplos del conde Lu-

canor et de Petronio (vyd. H. Knust a A. Birsch-Hirschfeld Lpz. 1900)

z první pol. XIV. stol. je pod . 42. tato povídka:

ábel se pokouší marn rozvaditi dva vzorné novomanžely. Vrací

se smuten do pekla, baba mu slíbí pomoc. Pedstaví se manželce jako

bývalá chva její rodiny. Namluví jí, že muž je jí nevren, zavede ji

k arodji, který jí slíbí kouzlo, pinese-li mu vlasy z mužova týlu. Baba
poradí manželce, aby muži v noci oholila v týlu vlasy bitvou. Zatím

namluví muži, že je mu žena nevrna, a že jej chce v noci podíznout
bitvou. Muž v noci íhá, vytrhne žen bitvu z ruky a podízne ji.

Píbuzní ženini zabijí muže, jeho píbuzní se zas pomstí na vrazích,

celé msto se navzájem vraždí, až je baba usvdena a odsouzena.

Povídka je bezpochyby východního pvodu, a je v Evrop za-

psána již díve. Koncem XII stol. ji zpracoval barcelonský žid Josef

ibn Sebara, r. 1315 Adolphus „De astucia mulierum" ; dominikán Štpán
de Bourbon ("i* asi 1261) v „Tractatus de diversis materiis praedica-

bilibus"; mimo to v „Scala coeli", v „Speculum exemplorum" a j. (litera-

tura u Knusta 387— 389). Texty jsou v podrobnostech rzné, zvláštní
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je motiv, že ert se pak baby bojí a podává jí slíbenou odmnu jen
z dálky. V nmin zpracovávána literárn asto do XVI. stol. (od-
mnou podává ert bab zdálky boty). Do Ruska a Polska vnikla ;

kladem díla „Speculum exemplorum".
Lidových textu je mnoho: nmecké, eské, polské, maloruské,

litevské, bloruské, velkoruské, slovinské, chorvatské, bulharské, ital

tatarské, novoaramejské. Polívka zkoumá tsný vztah text lidových
k textm knižním a stanoví drobné odchylky.

Východní texty na stejném ideovém základ vypravují odchylný
dj : Manželé koupí prolhaného otroka, jenž má prokázat svou lstivost.

ekne žen, že její muž na cest do lázn se zabil, muži v lázni ekne
souasn, že jeho dm spadl. Podruhé namluví žen, že muž je jí ne-
vren; má mu bitvou uíznout vous z brady, aby arodj mohl pro-
kázat tím vousem mužovu nevru. Muži ekne, že jej chce žena v noci
zabít. (Literatura u Chauvina II str. 195.)

Šejn II 61, 62; Gabršek III 18; Rozdolskyj Novely 46; Nár.
Sborník 2. 1898 (98) 1. str. 181.

15. Bájeslovné drobty z lidových podáni.

Sborník filologický V 1914; Zft d. V. f. Volkskunde 1916 (313);
1917 (68).

A. Zosobnný den (noc, zora).

Rek chytí a uváže den, aby prodloužil noc, hledaje ohe. V po-
bídkách o pouti do íma. Výjimkou : Achig-ar, Dívka konající za mi-

lence 3 práce.

Hnatjuk 12.

Dívka jde k bab pro ohe, potká erného, erveného, bílého

jezdce (noc, jitro, den). Viz Vasilisa.

Spoutané slunce v textech primitivních národ a v textech Kocour-
kovských.

B. Symboly: Staec (baba, bh) plete erné a bílé nit. Texty
rekovi, jenž hledá ohe, o rekovi, jenž hledá osud, stopy v hádan-

dách a kosmických povstech; Sapkarev 263; Nár. Vstník 2. 1907
(105) 18.

C. Symboly: Bílý a erný beran (kozel).

Povídky o princeznách v podzemí. Zrazený rek má chytit bílého

berana, chytí erného, je odnesen do pekla. Srbské hádanky.

D. Ti bratí, nadpirozen narození, jmenují se Veer, Plnoc, Zora.

Rozdolskyj 38.

16. Bajky zvíecí. *)

Koza.
Koza odratá.

Gonet 37; Sejn II 14; Rokossowska 21; Ciszewski 255; KHM.
1 36 (348) pozn.

Koza prolhaná.

*) Viz i referát o knize V. Hnatjuk: >'KpaíncbKÍ HaponHÍ óaiiKii. >" ."IbBOBÍ

1916. Nár. Vstník 1. 1918 (105—111).
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KHM. I 36 (346—348).
Pro kozy nemají ocas. KHM. III (200).

Jastrebov (71); Nár. Vstník 5. 1910 (87).

Liška.
Liška a kolá. Onukov 133; Liška, dd a bába. Onukov 37;

Liška a kohout. Onukov 11; Liška, medvd, slepice, sýkora. Sejn II

4; Liška, medvd, zajíc, vlk v jám. Gabršek III 16; Liška se uí lítat

(orel, jeáb). Nár. Vstník 5. 1910 (87); Onukov 11. Liška se staví

mrtvou a loví drbež. Nár. Vstník 5. 1910 (87) ; Liška se spasí chytrým
útkem. Nár. Vstník 6. 19-1 (186); Liška husopaska. Kallas 72, KHM.
86; Liška a džbán. Nár. Sborník 2. 1898 (6)„13. 1918 (109) 98, 156
až 159 (místo lišky zajíc). Ciszewski 258; Sejn II 3.

Liška a koka.
KHM. 75.

Liška se chlubí koce, že má plný pytel lstí; koka zná jen jednu:

utéci na strom. Pijdou psi, chytí lišku, koka na strom ji vybízí

otevít pytel.

Liška, koka a zvíata Sejn II. 120; Liška, koka a kohout Sejn

II 1. Liška straší manželem kocourem Kallas 74.

I 1 S lc 9. 3 vlk
Opavské a Hanácké povídky 14 (55—56); KHM. 2, 72, 73, 74.

Liška pemluví vlka, aby se napil vody z louže, že dostane ko-

láe. O svatb voda z vlka vytee.
Liška se dá nésti potlueným vlkem KHM. 74.

Liška vystrí z doupte ocas, vlk ji roztrhá (pravideln psi).

Liška pemluví vlka, aby prolezl za koistí derou v plotu; vlk se

nažere, zstane na útku v plotu vzet KHM. II 73 (109—111).

Liška pemluví vlka, aby ocasem lovil ryby ; vlkovi ocas zamrzne.

KHM. 73 (111—117).
Liška pemluví vlka, aby se chytil kon. KHM. 132.

Liška s vlkem mají hrnec másla, jeden z nich chodí na máslo, je

usvden. (Také koka a myš, liška a medvd, kohout a slepice a j.,.

z toho dtská íkání jako etzové pohádky). KHM. 2; Zft d. V. f.

Volkskunde 15. 1905 (231) 7.

„Co je to lovk?" KHM. 72.

Liška ukazuje vlku (medvdu) sýr (msíc) v studni. KHM. II (116)

pozn. 1.

Gonet 38; Sejn II 10; Sapkarev 34; Hrinenko II 178; Hnatjuk

Archiv 22 (300) 3; Onukov 216, 276; Jurkschat 9, 14; Hnatjuk IV.,

Bajky 3; Ciszewski 256, 257, 266, 267; Kallas 73, 75,77; Nár. Vstník
1. 1906 (47); 2. 1907 (23) 19, 39, 99; 3. 1909 (93) 11; 12. 1917

(101) 9. Zvláš k motivu „co je to lovk": MalinowskiJI (57, 222);

Hnatjuk Archiv 22 (300) 1; Gonet 40; Jastrebov (69), Sapkarev 156.

Liška, muž a had (medvd, vlk a j.) (nevdk svtem
vládne).

KHM II (420).

Sapkarev 128, 216 (Had); Nár. Vstník 2. 1907 (299 ) 33, 36;

3. 1909 (93) 3; 12. 1917 (331) 9; (Had); Bnker 48. (Had); Hrinenko
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I 154 (Medvd); Gszewski 258, 259, 262; (Medvd) Dykariv 16 (vlk);

Nár Sborník 2. 1898 (15) (Brahman, had; lovk zrádce), Sejn II 128

(Muž a drak); Archiv 36. 196 (568) 64; Nár. Vstník 13 1918 (107) (Slon).

Liška, vrabec a pes.

KHM. 58.

Liška, pes a vrabec jdou z hostiny, vozka pejede psa, vrabec

skáe po hlavách koní, hrozí vozkovi smrtí. Vozka po nm hází l

kyrou, zabije si kon. Doma vrabec posedá po nábytku, vozka rozbiji-

nábytek, dá pak sekyru žen, aby hodila jí po vrabci, žena zabije vozku.

Šejn II 17; Hrinenko I 155; II 5.

Myš.
Myš mstská a myš polní.

Nár. Vstník 2. 1907 (151) 20; Gavrilovió 20.

Myš má ženicha kocoura.

Mallorca 5.

Myš se stane netopýrem.^

Archiv 22. 1900 (302); Sapkarev 38.

Vlk.
Vlk a kzlata.

KHM. 5; Kallas 71; Václavek 1898 16.

Vlk te koni jméno na kopyt (beran mu chce skoit do tlamy).

Hnatjuk IV., Bajky 2; Nár. Vstník 1. 1906 (49]I;;

Basse t 73; Ro-

kossowska 33; Šejn II 123; Gonet 35; Václavek 1898 15; KHM. III (77).

Vlk a starý pes. „ . . ,.

KHM 48; Sejn II 11, 121, 122; Sapkarev 279; Hnatjuk Archiv

22 (300) 2; Rokossowska 33; Gszewski 260, 261.

\/1k 3 C*6*T"t"

KHM. III (199); Sapkarev 35; Federowski 725—727, 735; Vá-

clavek 64 (pro se osyka tese).

Hrinfko II ®J" Dykariv 11, 12; Archiv 29. 1907(453) 554;

Federowski 734.

Vlk, lev a medvd (zaklínný pazour).
.

Václavek 1898 15; Rozdolškyj Novely 34, 35; Srv. 27; zakl.neny

pazour: KHM. 8; II (99) pozn. 1; (530) pozn. 1.

Vlci se bojí zvon.
Šejn II 7.

Vlk pastýem.
Sapkarev 4, 30.

Zajíc, Veš a blecha se schovají v lebce, medvd je rozšlápne.

Onukov 219.

Pro pes bhá za zajícem.

Archiv 36. 1916 (568) 123.

Pro má zajíc rozpoltný Pysk.

Nár. Vstník 3. 1909 (93) 1.; KHM. III (75).

Zajíc se chce utopit, lekne se žab.

Ciszewski 271.
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Zvíata válí (dv vojska).
KHM. 48 B; 102; Ciszewski 264, 265; Onukov 149; Šejn 2, 5, 18,.

121, 122; Rozdolškyj 59.

Zvíata na pouti (Zvíátka a Petrovští).
KHM. 10, 27. Nár. Vstník 9. 1915 (82—84) (Referát o knize:

A. Aarne: Die Tiere auf der Wanderschaft Hamina 1913); Kladské
povídky I 5; Archiv 29. 1907 (474) 1; Ciszewski 254; Gonet 29, 36;
Zts. f. 6. Volkskunde 3. 1897 (376); Malinowski II (58); Hrinenko
II 181; Nár. Sborník 2. 1898 (117); Šapkarev 27.

Rzné bajky.
Nepátelství koek a ps.
Jurkschat 17; Hrinenko I 13; Archiv 29. 1907(452) 219; Šejiv

II 194. 195. KHM. 222, 223.

Jedno zvíe šije druhému boty (kabát).

Malinowski II (90) (pes vlku); Basset 68 (šakal lvu); Nár. Vst-
ník 5. 1910 (87.) (Liška).

Blecha ze vsi do msta, moucha z msta do vsi.

Ciszewski 276; Archiv 22. 1900 (302); 29. 1907 (452) 392;
Hrinenko II 16.

Stízlík vítz nad orlem.

Jurkschat 11; Nár. Vstník 12. 1917 (331) 12; Jastrebov (77). KHM. 171.

Komár pyšný, že ssaje lidskou krev, vlaštovka jej polkne.

Federowski 688; Nár. Vstník 5. 1910 (87).

Medvd se bojí osla.

Hnatjuk IV 2 Bajky 1.

Lev se bojí kon (osla).

Šejn II 12; KHM. III (75) pozn. 2.

Slavík a slepýš mají po jednom oku. Slavík si vypjí oko od
slepýše a nevrátí je; (klíšt — slavík — trup; kukaka — dudek —
korunku a j.). KHM. 6a.

Osel radí volovi, jak si ulehit práci.

Archiv 29. 1907 (474) k str. 68—71 . 1.

Pro má rak oi vzadu.

Federowski 579.

Pvod jednooké ryby.

Federowski 580.

Zvíata se zpovídají.

Kallas 77.

Zvíata na Štdrý veer mluví.

Nár. Sborník 4 5 1899 (157) k str. 414 . 501.

Zabít mouchu na hlav spícího lovka.
KHM I (58). Srv. Benfey Panatantra I (294) (296). Šapkarev 17.

17. „Bazalka" („Jezinky").

KHM. II (555).

Schéma: Hoch slouží u slepého starce, nemá hnát stádo na za-

kázané úrodné místo, kde zlá bytost oslepuje lidi. Neposlechne, lstí

onu zlou bytost sváže (dívku Bazalku, ti dívky Jezinky, draka atd.).
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Donutí ji pak, aby mu vydala oi starci uloupené (dostane nejprve oi
soví, pak vlí, pak štií a p.). Získá v sídle oné bytosti poklady
a starce uzdraví.

Gavrilovic 1; Nár. Véstník 2. 1907(150) 1 ; 9. 1915 (87); Hnatjuk
IV 6; Kallas 8; Groome 15; Malinowski II (70—78); Šapkarev 240;
Romanov VI 39.

18. Belphégor.

Niccoló Machiavelli (1469— 1527) napsal novelu Belphégor, kterou

kanovník Brevio r. 1545 uveejnil jako svoji práci. Tannegui Lefebure

ji r. 1665 peložil do franiny a Lafontaine ji zpracoval: Duše, ><<lsou-

zené do pekel, vymlouvají se že hešily, protože byly ženatý. Pluto

pošle arciábla Belphégora, aby vyšetil ženskou zlobu. Dá mu mnoho
penz, ábel se má oženit a za deset let podat zprávu o svých zku-

šenostech. Belphégor pijde do Florencie jako bohatý rytí Roderigo
di Castiglia a pojme za chof Honestu Donatiovu. ert se do Honesty
zamiluje, Honesta utrácí šílen peníze, týrá služebnictvo, Roderigo se

zadluží a musí prchnout z msta. Sedlák Matteo jej ukryje ped vi-
teli. Roderigo mu slíbí odmnu. Posedne paní Tebalducciovou, Matteo

pijde a zaklínáním jej vyžene, dostane odmnu. ábel však posedne

pak dceru krále Karla Neapolského; král prosí Mattea, aby ji uzdravil,

ábel i tentokrát^ poslechne Mattea, ale varuje jej, aby víckrát se ped
ním neukazoval. ábel posedne pak dceru francouzského krále Ludvíka

VII. a Matteo je povolán do Paíže, aby ji vyléil. Matteo se zdráhá,

král mu hrozí šibenicí, ábel rovnž vyhrožuje Matteovi. Matteo

naídí, aby se král s princeznou postavil v skvlém prvodu na nád-

herném lešení ped Nótre-Dame, a aby na dané znamení pišel k lešení

prvod hudebník. ábel se vysmívá Matteovi, Matteo dá znamení

hudebníkm a ekne áblu, že nepišel jej vyhánt,
v
ale že Honesta

pichází se. svým prvodem, hledajíc svého manžela. ábel ve strachu

prchne do pekla a dává Plutonovi zprávu, co vše dovede zlá žena.

Viz též Straparola II 4. Lafontaine Belphégor a j.

Tato povídka vyskytuje se hojn v lidové tradici, hlavn ve tech

základních typech s mnohými varianty:

A. Zlá žena týrá erta: oe jím skály, dává si od nho sypat

peníze do dravé punochy (do dravého klobouku), dlí se s ním na

polovinu o sklize a když ert chce ^hoejší pli, sází epu, brambory,

chce-li dolejší pli, seje mák, obilí. ert od ní prchne, setká se s ko-

váem (s ševcem), jenž prchl od zlé ženy, uzave s ním smlouvu o léení

princezen a jeho druh jej vyžene naposled zprávou, že jejich ženy je

hledají.

B. Muž zbaví se zlé ženy tím, že ji hodí do vlí jámy. Po ase

hodí do jámy provaz, ale vytáhne erta, který je již zpola šedivý, jak

jej zlá žena v jám týrala. Dále jako A. (Motiv viz Šapkarev 133.)

C. áblovi sedne stará panna na záda a nechce ho opustit. ábel
požádá ováka, aby pevzal jeho bím, žena se chytí ováka, ale ovák
ji setese s kožichem do rybníka. Pak ert posedá princezny (neb chce

odnést do pekla nepoctivé správce), ovák jej zahání, naposled (když

ábel chce odnést knížete) hrozí mu, že jeho žena vylezla z rybníka
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Nkteré texty koní poznámkou (jako i jiné povídky o ertovi),
že ert vynalezl pálenku.

Kladské povídky II 25; Opavské a Hanácké povídky 51; Nár.
Vstník 1. 1906 (46); 2. 1907 (150) 12; Václavek 57; „Lalija" (40);
5ejn II 63, 64; Gavrilovi 12; Rokossowska 40; Václavek 1897 4;
Onukov 95; Nár. Sborník II 1898 (11).

ert obelstn o polovinu úrody: Nár. Vstník 1. 1906 (47);
2. 1907 (245) 21; (246) 28; Šejn II 18; Malinowski (45); Federowski
558; Sapkarev 74; Kallas 64; Hnatjuk Archiv 22(306)206; Hrinenko
J 75—77; II 73;

ert sype peníze do dravého klobouku: Onukov 32; 66; Roz-
dolškvj 47.

Srv. též látky o napáleném ertovi.

19. Beznohý a bezruký — zlá princezna.

Schéma: Rek, ucházeje se o zlou princeznu, ztratí nohy. Setká se
v lese s bezrukým (bezruký jej nosí na ramenou, chodí spolu na lov).
Zmocní se dívky, která jim hospodaí. Baba ukládá o dívku, je ztrestána.
U pramene v lese nabudou mrzáci svých úd, zkrotí zlou princeznu.

Základní dj dosud nejasný, texty navzájem odchylné. Polívka
v KHM. J (311) a k Romanovovi VI. 49 uvádí celkem tyto texty: Kulis
2 (74); Cubinskij II 46 1 130); Afanasjev I 116a (339), 116b (343); 176
(159) pozn. Chudjakov I 19 (65); Erlenwein 28 (102); Kolosov (193);
Ostroumov 2 (61). Dodej eské: . Lid XI (410); Pikryl 70 (377).

20. Bída chycená chudasem.

KHM. II (421—422).

Nmecká báse XIV století (Lassberg-, Liedersaal . 155): Chudý
rytí sedí v lese pod stromem a jí, na strom sedí jeho Bída (Das Ungluck).
Rytí ji pozve k jídlu, ale chytí ji a zatlue ji pevn do dubu. Ód té
doby má štstí a pyšní se jím. Závistník jde do lesa propustí Bídu,
Bída se ho chytí z vdnosti za krk a slíbí, že jej neopustí.

V písni z XV století (Bartsch, Meisterlieder s. 614) drvoštp zavolá
„Unsálde", aby mu pomohla rozštípnout paez, zaklíní jí ruku do paezu,
pak bohatne. Závistivá žena bratrova po roce ji propustí, ale Unsálde
se pichytí jí. (Motiv o zaklínní KHM. I s. 69, II s. 99 pozn. 1; s.

530 pozn. 1.)

Polívka uvádí hojné parallely ze slovanských tradic, v nichž Bída
je zavena v láhvi, džbánu, kosti, hozena do jámy, do vody, do bahna
(KHM. II str. 421—422).

Archiv 36. 1916 (568) 115; Malinowski II (217); Gonet 30; Fe-
derowski 355; Onukov 249; Srv. Hnatjuk Archiv 22 (307) 338.

Motiv o bíd, zavené v láhvi, souvisí s motivem o ertu, zlém
duchu atd. zaveném v láhvi. Rozbor knižních i lidových text v KHM.
99 (II s. 414—420). Polívka o nm jedná v referátu o knize: H. H.
JypHOBo: /lercHja o 3aK.iioMeHHOM-L óUl,. MoCKBa 1907 (Nár. Vstník
3. 1908 s. 173— 174). Nkdy podobn chycena Smrt, Zimnice a i.: Fe-
derowski 370, 378.
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Povídky o Bíd vyskytují se i v jiných látkách : Polyfem (rek hledá
ve svte Bídu a pijde k lidožroutu).

Kouzelné dary — okouzlený strom (Muž jménem Bída, Záš a p.

pimrazí Smrt na okouzleném strom a nepustí ji, dokud mu neslíbí

vný život).

Osud boháe a chuasa (Viz A. H. COHHH: lupe ;i ,ln .iu ici. na-

poflHoi ci<a3Kl>. Eranos. Kiev 1906 str. 362—425. Polívkv referát

v Nár. Vstníku III 1908 str. 135—136).

21. Bruncvík.

Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatue. Praha 1892 (Rozpravy
eské Akademie III. ro. I. . 5).

Polívka otiskuje z rkpu. Baworowského ve Lvovské knihovn ústavu

Ossoliských kroniku o Bruncvíkovi tohoto obsahu : Bruncvík po smrti

Milfrýdov louí se s chotí Neomenií. Jeho otec dobyl znaku orla, on
chce dobýt znaku lva. Jde proto do svta, vezme své choti prsten

a praví jí, neuzí-li ona prsten do sedmi let, že on nebude již na živu.

Neomenie pláe, ale Bruncvík s ticeti koni jede do svta, až pijede
k moi.

Vstoupí na koráb a po tvrt lét zažene boue lo k hoe Akštý-
nové, která ji pitrhne k sob. Pod horou je ostrov Zelator, „radostný",

na nmž je mnoho korábv a hromady kostí. Marn se pokoušejí od hory

odjeti, potrava jim dojde, jedí své kon. Bruncvík najde bytost s panen-

skou hlavou a rukama, tlo rybí, jež sluje Evropa. Bruncvík s ní žije,

po ase jedí se lidé z jeho eledi navzájem, tetí rok zbude jen rytí

Balaad.

Balaad zaváže Bruncvíka s meem do koské kže. Každý rok

pilétá v uritou hodinu k hoe pták Noh a odnáší mrchu, kterou najde.

Odnese Bruncvíka na pusté hory, vzdálené ti léta cesty, za ti dny,

hodí jej svým mláatm do hnízda. Mláata roztrhají koskou kži,

Bruncvík je meem pobije a utíká devt dní a nocí.

Spatí lva bojovat s devítihlavou saní, pomže lvovi, a jej sa
pálí ohnm, jejž chrlí z hlav. Lev sa roztrhá, Bruncvík se ho bojí, lev

se ho nespouští. Bruncvík ti dny a noci sedí z bázn ped lvem na

strom, lev ve žalostí; Bruncvík spadne, lev jej koením uzdraví, pinese

mu srnu, upee ji v své tlam. Putují spolu ti léta v horách, až Bruncvík

spatí se stromu hrad za moem. Za 15 dní dojde k behu, uplete si

vor a chce odjeti lvovi, jenž zatím honí. Lev skoí za ním do moe,
drží se voru po 18 dní. Po devíti dnech plavby plavou 9 dní ve tm
mezi horami.

Piplují k hoe, svítící jako plamen, jménem Karbunkulus. Bruncvík

ji kus utne meem, hora jim svítí, až vyplují z tmy ke hradu, jenž je plný

moských potvor.

V hradu vládne král Olibryus, jenž má ústa i oi v pedu i v zadu

a po osmnácti prstech na nohou i na rukou. Kolem nho jsou lidé

o jenom oku, o jedné noze, s rohy, s dvma hlavami, s psími hlavami,

pl šediví, pl bílí, hrdlovati jako velbloudové, ervení jak liška. Bruncvík

chce z hradu ujíti, ale král jej volá jménem a žádá, aby vysvobodil

jeho dceru Affriku, kterou ped temi léty unesl drak Bazilišek na hrad
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Arábii, ti sta mil daleko. Slibuje mu, že jej za to pustí skrz železná
vrata dom. Bruncvík svolí a za ti dny jede na korábu se lvem, za

pt msíc pipluje k hradu Arábii.

U prvních vrat jsou na stíbrných etzech dv zvíata, zvaná
Monetrus. Hlavy mají loví, tlo koské, ocas sviní. Lev je roztrhá.

U druhých vrat jsou dv zvíata, zvaná Glato, jež mají každé dva ostré

rohy, z nichž jedním seou, zatím co druhý leží na hbet. Zvíata ta

se bojí jen ervené barvy. Bruncvík s nimi zápasí, lev je roztrhá. U tetích
vrat jsou dv zvíata Likforaové, s medvdí srstí, ábelskými rohy,

ohromnými tlamami a ernými zuby, jak koské hnáty. Bruncvík je po-
mocí lva zabije a vejde do hradu. Ve hradu je panna Affrika, jež od
pasu má dva hadí ocasy. Panna Bruncvíka lituje, ale dá mu prsten, aby
si jej dal na pravý palec — bude mít síly dvacetity muž. Ba-
siliskus ji denn od poledne do veera obkliuje od pasu tmi dvma
hady a leží na jejím ln od tí hodin do nešpor. Bruncvík se modlí,

Basiliskus pijde, až se hrad tese a hadi piští. Bruncvík zápasí s hady,
až se po pás brodí v jedu, Basiliskus pijde se zlatou korunou a osm-
nácti ocasy, jimiž petne i tlusté bevno. Bruncvík a lev s ním zápasí

pes celou noc až do poledne, konen jej zabijí, ale Bruncvík ti dni

a noci leží od ran jako mrtev. Lev jej koením uzdraví. Naberou pak
poklad a vrátí se s pannou k Olibryovi. Král mu dá svou dceru za ženu.

Bruncvík po ase najde ve sklep me a vymní jej za svj. Ptá
se ženy, jaký me je to ve sklep, ale žena sklep zave a ekne mu,
že meem tím, na rozkaz tolik a tolik hlav dol, všecky hlavy odskáí.
Bruncvík zahubí tím meem krále i jeho potvory, nabere poklad a od-
jede se lvem na lodi skrze železná vrata.

Pijedou na ostrov Trypartita, kde slyší trouby, bubny a zpv, mnoho
lidí tam taní a se veselí. Jeden z nich ekne Bruncvíkovi, že musí s nimi

tam vn býti. Ale jak mu podá ruku, spálí jej. Jsou to ábelští Asmo-
deové, kteí se tam muí. Bruncvík je meem postíná a odjede se lvem.

Po patnácti nedlích pipluje ke krásnému mstu Egbatanys, jež

je pusté, ale po chvíli pijdou s troubením a bubnovámím zlovidoucí

Astryolové, kteí jej pivedou ped krále Astryolla. Bruncvík má slíbit,

že tam zstane vn, sic bude posazen na ohnivého kon. Bruncvík
všechny postíná meem, až král slíbí, penést jej se lvem do jeho zem.

Ve tvrtek v prvý soumrak octne se Bruncvík se lvem a se vším
zbožím na rozhraní, jde v poutních šatech dom. Minulo již sedm let

a jeho tchán Astronomus vdává Neomenii za asyrské kníže Kleofáše.

Bruncvík pijde k hostin, dostane vína v stíbrném poháru, pustí do
vína prsten, odejde z hradu a napíše nad vraty, že ten, jenž ped sedmi
léty vyjel, byl na hrad. Neomenie pozná prsten, ekne to otci, Kleofáš
s ticeti koni honí Bruncvíka, aby jej zabil. Bruncvík zabije Kleofáše
i sluhy svým meem, vzkáže na hrad, je radostn uvítán. Káže lva

na branách psáti a na zemskou korouhev dá šerého lva na erveném
poli. Je živ 45 let, má s Neomenii syna Ladislava, a když ume, lev

z žalosti skoná. Tak Cechm lva dobyl, aby nosili lva na své korouhvi.

Polívka nalezl 15 ruských rukopis kroniky o Bruncvíkovi, vtšinou
z XVIII století (dva ze XVII, jeden z XIX), zkoumá jejich vzájemný vztah

a pomr k eským textm.
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Jsou jich 3 skupiny: jedna blízká textm eským, druhá má na
více episody a podrobnosti (ale nkterá její znní jsou blíže eským
textm než ve skupin první), tetí je samostatn pepracována. Ped-
lohou byl text eský, ne však rukopisu hrabte Baworowsklw>. Pon-
vadž neznáme pvodní eský tisk z r. 1565 a pozdjší eské tisky se

odchylují, nelze urit pímo pramen. Z eských rukopisu je ruským
textm nejbližší rukopis universitní.

eské knihy pronikaly na Rus již poátkem XVI. století. Ruský
peklad Bruncvíka pochází nejmén z první polovice XVII. století,

j

ped Petrem Velikým a Bruncvík je z prvních západoevropských po-
vídek, jež pronikly na Rus. Polívka studuje podrobn ruské rukopisy
všech tí skupin, sestavuje pak text první skupiny, text druhé skupiny
a pidává dva texty tetí skupiny, samostatn zpracované.

Bnker 41; Gonet 14; Ciszewski 113, 114.

22. Bh odplatí mnohokrát.

Kladské povídky I 61 (118— 120); Opavské a Hanácké povídky
42 (114—115).

Byly pvodn zbožné legendy, dokazující na píkladech, že buh
udlenou almužnu mnohokrát oplácí. V stedovku vznikly povídky
žertovné. Starofrancouzské abliau (viz Bédier s. 313) vypravuje o se-

dlákovi, jenž po kázání o tom, že bh dvakrát splácí darované, pivede
farái krávu — která beztoho mnoho nedojí. Štpán de Bourbon má stejn
prostý motiv v první pol. XIII. st. J. Pauli v Schimpf und Ernst (. 324)

a Montanus v Gartengesellschaft (. 108) vypravují též o sedlákovi, jenž

dal farái krávu, kterou fará na pastv svázal se svojí krávou, ale se-

dlákova kráva pivedla faráovu do sedlákovy stáje. Báse z r. 1541

zvyšuje již poet pivedených krav na šest. (Viz též Poggio . 4.)

Lidové' povídky mívají doplnk. Fará smluví se sedlákem, že

krávy dostane ten, kdo ráno první druhého pozdraví. Sedlák vyleze

v noci u fary na strom, vidí^oknem choulostivou scénu (mnohdy je roz-

vedena íkáním o cest do íma), ráno naznaí farái, že byl na strom
a fará povolí.

Polívka probírá podrobn cizí vlivy do látky vniklé (Ti zlaté vlasy,

Samko pták, Mistrný zlodj, Kristus a vandrovní, Ubrousku, prosti se).

Archiv 29. 1907 (452) 271, 272; (474) k str. 40—42 . 1.; Ci-

szewski 220; Lett. Schwánke 8.

23. Bh rozdává osud národm.

Hnatjuk Zbirnik III. Legendy 20.

24. Bh uruje délku života zvíat a lidi.

Šapkarev 194; Nár. Vstník 13. 1918 (111) 166; KHM 176. Ba-

briova bajka 173.

25. Bh stvoil rzné stavy.

KHM. 180.
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26. Bystrozrak.

Bystrý pozorovatel dovede hledajícím podle pozorovaných stop

popsat ztracené zvíe (kon, psa, velblouda atd.), kterého vbec ne-

spatil.

Šapkarev 184; Nár. Sborník I (143) 13; Nár. Vstník 2. 1907
(104 5) 14; (183) 32; 6. 1911 (186) k stránce 331.

27. „Cibulika".

KHM. 221.

Legenda o zlé žen, ponoené po smrti do pekelného jezera, která

za života jen jednou darovala žebrákovi cibuliku. Andlovi je dovo-
leno, aby jí podal tuto cibuliku a vytáhl ji na ní z jezera do nebe.
Zena se již vznáší nad hladinou, ale jiné duše chytají se jí nohou a šatu.

Zena po nich kope, v tom se cibulika petrhne, žena spadne opt do
jezera. Legenda vypravuje se asto o sv. Petru a jeho zlé matce, vý-
jimkou o jiných svtcích. Nejhojnji z Velké, Malé a Bílé Rusi, ze

Srbska, Chorvatska a Bulharska. Mimo to
v
však nápadn mnoho text

z Itálie. Za to z Francie, z Anglie, Irska, Spanl, z Dánska a ze skan-
dinávských zemí nic (jen Šelma Lagerlófová v legendách o Kristu).

Z Nmecka, z Cech málo, z Portugalska, z ecka, Rumunska, Kašubska,
Lotyšska jen stopy. Porznu vyskytují se podobné legendy o híšníkovi,

vytahovaném za vlasy, stoupajícím po žebíku a p.M. 1895 (369); Šapkarev 238; Šejn II 212.

28. Císa a chuas — vzájemné návštvy.

Bandello (XVI. stol.) 57. Marocký král zabloudí v lese ; hostí jej

chudý rybá, chová se k nmu, neznaje ho, velmi nenucené, ale velebí

krále. Ráno pijde družina, rybá pozná krále.

Dunlop-Liebrecht (289) pipomínají podobné fabliau a mnoho ang-
lických ballad. V tradici návštva vzájemná. Chudý uhlí (sedlák a p.)
hostí v lese zbloudilého krále o svj svátek (mají stejná jména kestní),
král taní s uhlíkou, pozve je do msta, uhlí taní s královnou. (Nkdy
tím pokoení pyšné královny.) Zvláštní spojení s legendou o ptáku štstí,

jejž si král vyžádá na chuasovi, jenž však ulétá ze zámku, dokud v nm
chuas nebydlí. (Hruška, Na Hejt s. 21).

Stopka 15.

29. Císa a opat.

Kladské povídky II 55 (191—194); KHM. 152.

Ibn Abd el-Hakem (f 871): Dobytí Egypta (KHM. III s. 216).
Král Baulah naídí tem vizírm, jimž nepeje jejich píjmy, aby pod
trestem smrti zodpovdli do msíce 3 otázky: Kolik je hvzd na nebi,

jakou denní mzdu dostává slunce, co bh iní každodenn. Vizíi se
denn radí ped mstem Memfidou, slyší je hrní a nabídne se zod-
povdít otázky za n, dostane-li pkné šaty i kon, a budou-li vizíi

za nj pracovat v hrnírn. Hrní smluví se se synem bývalého, za-

vrženého krále a jede pak k Baulahovi. Dá mu pytel písku, praví, že
to je poet hvzd, aby poítal. Slunce dostává denn, jako každý ná-
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denník, jeden peníz. K tetí otázce pozve krále druhý den na vyjíždku
za bránu. Ukáže mu vizíra, pracujícího v brníme a praví: Buh dei

ponižuje a povyšuje lidi, koní jejich život : vizír pracuje v hrnéirn,
hrní nosí dvorní šat, a tob syn zavrženého krále práv zavel brány
msta. Král sešili a sedá jako šílenec u brány.

Štpán de Bourbon (Anecdotes . 86) XIII. stol. : Král chce na
moudrém bohái vynutit peníze, žádá jej, aby mu ekl, kde je sted
zem, kolik mr vody má moe, jak veliké je boží milosrdenství. Bo-
hái poradí filosof „Auxilium misero". Bohá zarazí ped králem do
zem hl, praví, že to je sted zem, nechf král dokáže, že nemá
pravdu. Pak žádá, aby král ucpal všechny eky, aby mohl mit moe.
K tetí otázce si vyžádá sedt v králov ornátu na trn a zvolá: tak

veliké je boží milosrdenství, že mne z žaláe zdvihlo na trn.

Staroruská povídka (KHM. III s. 219): Pohanský král Nesmj.

m

Gordjevi nutí kupce bu zodpovdt 3 otázky, neb pijmout po-

hanskou víru. Sedmiletý synek jednoho kupce, Dimitrije Basargy, jménem
Borzosmysl odpovídá: Z východu na západ je 24 hodiny; ve dne mizí

horkem slunce (vypaováním vody) desetina zem, v noci rosou opt
se dopluje ; zem je hlubší než nebe : Kristus byl pohben 3 lokte do
zem a pece se ho nemžeme dokati.

Pehojné texty od stedovku v Evrop knižn a pak v tradici;

s mnohými zmnami, zvlášf v otázkách a odpovdech, asto žertovné

a lokalisované. Typus „císa a opat" nejdíve asi r. 1340 od Konráda
Derrera z Augsburku : Šlechtic založí klášter, pak schdné. Rádcové
mu radí, aby opatovi uložil 3 otázky, a nezodpoví-li je, aby na nm žádal

velkou pokutu. Šlechtic se ptá: kterých šest vcí je bezcenných, které

jsou 3 nejlepší a 3 nejhorší kameny, které 4 vci se nedají držeti, jak

jsou od sebe vzdáleny Štstí a Neštstí. Opat pošle za sebe ve svých

šatech svého ováka, jenž odpovídá: Šest bezcenných vcí: sít sl,

žnout kemeny, pít z prázdného, kývat na slepého, u stolu jíst ne-

dávat a ve mlýn harfu hrát. Nejlepší kameny: oltá, brus a žernov,

nejhorší kroupy, zrno v oku a moový kámen. Nelze udržet vlka za

brvu, medvda za pazour, hada za ocas, jestába za zobák. Štstí od

Neštstí je vzdáleno jako dnes od vera, ponvadž vera jsem byl pasák

a dnes jsem opat. Zstane opatem.

Ciszewski 200; Gabršek II 8; Rozdolškvj Novely 64, 65; Mali-

nowski II (231); Hnatjuk Archiv 22 (305) 128; (306) 287, 288; On-
ukov 164; Nár. Sborník 4 5 1899 (155) 74; Archiv 29. 1907 (473) 1 ;

Bunker 21, 22.

30. Císa a sedlák — záhadné odpovdi.

Gesta Rom. (ed. J. V. Novák . 36) : Ková Foka pracuje v den

urený císaem Titem za svátek; omlouvá se císai, že musí denn vy-

dlat 8 peníz : dva na dluh, dva na pjku, dva ztrácí, dva utrácí.

Vykládá : dva otci, dva na syna, dva žen, dva sob. ímané Foku po-

chválí, po smrti Titov se stane císaem.

V lidové tradici ptá se král sedláka na poli, zapoví mu, vyložit

odpov, dokud ho opt neuvidí, dá pak hádanku dvoanm. Jeden
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dvoan dá sedlákovi peníze s obrazem královým, dostane rozluštní,

sedlák se králi omluví, že jej vidl na penzích.
Rozdolškyj Novely 33; Onukov 18; Nár. Vstník 1. 1906 (49);

Malinowski II (192).

Nkdy pipojen další žert : sedlák je pozván ke dvoru, u stolu

dávají si, králem poínaje, pohlavek, sedlák sedí na druhé stran u krále.

Když dostane pohlavek, ekne, že, nemže-li s vozem dál, obrací,

a vrátí pohlavek sousedovi.

Hnatjuk Archiv 22 (305) 21, 24, 25, 128.

31. Císa a voják — zbojníci.

Kladské II 34 (142—144); KHM. 199.

Vysloužilec se setká v lese se zbloudilým králem, jehož nezná.

V zbojnické hospod pemže zbojníky (pimrazí je, neb nalije jim do
tváí hoící koalky a p.), ráno krále vyvede, je pozván na hrad, pozná,

koho vysvobodil. Nkdy vázáno na urité panovníky.

Rozdolškyj 73; Malinowski II (14); Ciszewski 241, 242; Hnatjuk
Archiv 21 (296) 28, 29; Hnatjuk Zbirnik III. Novely 28, 29.

32. arodjná kniha.

Kladské povídky II 82. (251—253).
Mnoho povídek v rzných zemích i dobách, poínaje starým

Egyptem, vypravuje o muži, jenž arodjstvím pivolal služebné duchy,

jež však nedovedl zkrotit, a byl pak bud zachránn neb znien. Nelze
dokazovati látkovou píbuznost mezi nimi všemi navzájem. Jednotlivé

látky toho druhu mají však mnoho rzn rozptýlených text, jež jsou

mezi sebou látkov píbuzný. Jedna taková látka vypravuje o aro-
djné knize.

Muž má arodjnou knihu, kterou pivolává duchy (erty, mu-
žíky atd.), aby mu konali práci. Chce-li je propustit, te knihu po-

zpátku. Kniha dostane se však do rukou nepovolaných (jeho dtí,

sluhy, ddic atd.). Nezkušený lovk te v knize, povolá tím služebné

duchy, neví však, jak je zamstnat, je jimi ohrožován, pravý majetník

knihy neb zkušený rádce v pravý as zakroí, dá duchm práci, neb
je zptným tením zažene.

Nizozemská povst z XVI století (Wolf. Niederlánd. Sagen . 264)

vypravuje o žáku Louvainského mistra Agrippy, jenž citoval ducha,

nevdl mu íci, pro jej volal, a byl duchem zardoušen.

Hojné nmecké povídky ljdové mají zakonení smírné. Povídka
je též v Lužici a nkolikrát v Cechách. Ve Francii, v Anglii a v Lo-
tyšsku jen ozvny.

Nár. Sborník IV/V. 1899 (156) k str. 219.

33. arodjnice.

V kostele lze spatit arodjnice skrz dírku v prkn z rakve.

Malinowski II (125); Václavek 35; Nár. Sborník IV/V. 1899 (156)

221 ; Holuby (324).

arodjnice škodí dobytku. Kladské II 78 (246). Hanácké povídky 46.

arodjnice v hrob (protknuta klem) Kladské I 4 (35).
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34. arodjnice jezdi na snem.

Kladské povídky II 69. (226—233).
Indický sborník z XII. stol. Somadevy, Kathásaritságara, vypravuje

o uedníkovi, který na steše chléva pozoruje ženu svého mistra, jak

aruje a odletí pak s chlévem i ueníkem na snm arodjnic L
tam jí etkve, vrátí se nepozorován, prodává doma etkve, jez doma jsou
vzácné, a zalétá pro n sám pomocí zaíkadla oné ženy.

Bompas vypravuje v indické sbírce pohádek o šesti arodjnicích,
ženách šesti bratí, jež vylézají na strom a jezdí na nm vzduchem.
Sedmý bratr skryje se v strom a letí s nimi. Pi návratu jej ženy
zpozorují, vrazí mu dva heby do chodidel a zmní jej v psa.

Evropský stedovk rozvil literárn povru o arodjnicích, jezdí-

cích na snm. Místem snmu byly oznaovány urité hory, doba snmu
kladena ve významné jarní dny.

A. arodjnice létá komínem na koštti (heblu, koce atd.)

pomocí arodjné masti. Pacholek ji vyíhá a letí za ní. Hojné povídky
nmecké, eské, slovinské, srbské, chorvatské, polské. U Lotv.su,

v Ukrajin, u Blorus odchylnji. Literární zpracování ruské od Puškina
v básni Husar a od Somovova. Jsou známy texty z Litvy a Kavkazu,
na západ ve Francii, v Nizozemí, v Irsku. Zvláštní povry jsou o masti

arodjné.

B. arodjnice okouzlí pacholka a jezdí na nm na snm. Hojné
texty nmecké, i eské, slovinské, polské, až na Bílou Rus (Gogol užil

motivu toho v povídce Vij), v Litv u Lotyšú, Rumunu. Na západ
v Anglii, Skotsku, Francii, Itálii. Koní asto pomstou pacholka, jenž

opt arodjnici zmní v svého kon.*)

Polívka praví, že povsti ty sáhaly v Evrop na východ jen potud,

pokud šel vliv katolické církve. V západní Evrop souvisí povsti ty

s arodjnickými procesy u katolík i protestant. Nkdy splývají s po-

vídkou o „Roztancovaných stevících".

Nár. Vstník 9. 1915 (81); 12. 1917 (330); Bunker 38; Václavek

62; Malinowski II (68); Hrinenko I 89; II 70; Holuby (212); Nár.

Sborník IV V 1899 (156) k str. 181.

35. arodjnicky ue.
MarbOCHiiKi. n HeroBHflT"b yqemiKb. (CóopmiKb 3a Hapoami yiwo-

TBOpemm kh. XV.) Cocpim 1898. Otisk. Polívkv referát o Cosquinov
studii Archiv 35. 1914 (520—524); Zft. des Vereins f. Volkskunde 12.

1902 (125) 25; KHM. 68. Nejstarší text povídky o arodjnickém uni
má mongolská sbírka Siddhi-Kúr (Jlgovo vydání v Lipsku 1866 a do-

konení v Innsbrucku 1868, úvod).

Indický princ uí se sedm let u sedmi bratí kouzelník aro-
djství, ale niemu se nenauí. Jeho mladší bratr pinese mu jednou

potravu, nahlédne pi tom tajn štrbinou ve dveích (do kouzelné dílny

bratí) a okamžit pochopí „klí k arodjství". Oba bratí se vrátí

*) O arodjnících je v lidu víra, že létají na plášti neb zkroceném draku. Nár.

Vstník 12. 1917 (199).
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dom do zámku. Mladší pošle staršího, aby šel do stáje, vzal kon,
kterého tam najde, za uzdu a prodal jej. Nemá však s ním jít k onm
sedmi bratím. (Mladší bratr sám se zmní v onoho kon.) Starší za-

pomene na radu, nevede kon za uzdu, ale vysedne na a dojede bez-

dn k sedmi bratím kouzelníkm. Kouzelníci poznají, jaký je to k,
koupí jej a chtjí jej zabít. K se ohlíží, uvidí-li kde njaké živé zvíe,

spatí rybu ve vod a zmní se v tuto rybu. Kouzelníci zmní se v 7

rack a honí rybu. Ryba spatí holuba, zmní se v holuba. Kouzelníci

zmní se v ostíže. Holub uletí do jižního Tibetu, vletí do jeskyn
v krásném pohoí a padne na klín svtci, jenž slov Nágardžuna. Vy-
pravuje mu svj píbh a praví: sedm muž pijde do jeskyn a bude
prosit o rženec, jejž mistr drží v rukou. Holub chce se zmnit v nej-

vtší zrno ržence a prosí mistra, aby zrno to vzal do úst a ostatní

zrna rozsypal. Mistr poslechne, zrna se zmní v ervy. Kouzelníci se

zmní v 7 kohout, kteí zobou ervy. Mistr vyplivne nejvtší zrno,

jež se zmní v muže s holí, který pobije 7 kohout.
Cosquin ve svém lánku v Revue des traditions populaires (27.

1912 str. 338, 394, 497, 545) nalezl, že povídka ta je sice pvodu
indického, ne však buddhistického. Indické povídky, ovšem znan
pozdjší, vysvtlují nkteré nejasnosti mongolského textu (str. 360—363).

V indických povídkách mladších princ se nauí arovat u jednoho kou-

zelníka, bu pímo jeho pomocí, neb tajn tím, že ítá v zapovzených
kouzelných knihách. Když starší princ prodává kon, nemá jej prodat

s uzdou, ale zapomene na zákaz. Ue, aby se zachránil, hledá vždy

njaké mrtvé zvíe a vklouzne pak do jeho tla. Místo k svtci piletí

holub k princezn, která má místo ržence náhrdelník. Povídka mon-
golská je výjimená, upravuje bezpochyby starší indický text, dnes ne-

známý, a nemla na evropskou tradici pímého vlivu.

V evropské knižní literatue vyskytuje se tato povídka poprvé

v Straparolových Piacevoli Notti (1550—1553. VIII . 4): Krejí Lattan-

zio, tajný arodj, má ueníka Dionigiho, z chudého rodu. Uenník
pozoruje jednou štrbinou ve dveích svého mistra jak aruje, nauí se

sám arodjství. Otec vezme jej dom. Dionigi se zmní v kon, otec

jej má prodat, ale bez uzdy. Lattanzio koupí kon s uzdou a muí jej.

Dv dcery Lattanziovy zavedou jednou z útrpnosti kon k ece, aby

se napil. K se zmní v rybu, mistr se zmní v rybu tumáka. Ue
se zmní pod vodou v prsten a skoí do košíku jedné z dvorních dam
princezny, která sbírá na behu kaménky pro princeznu. Ue v noci

se zmní v lovka a vypravuje princezn svj píbh. Král se rozstn,
Lattanzio pijde pevleen za lékae, slíbí krále uzdravit, žádá za od-

mnu princeznin prstének. Princezna hodí prsténkem o zed, prstének

se zmní v granátové jablko, jehož zrní se rozsype po zemi. Léka se

zmní v kohouta, jenž zobe zrní. Jedno zrno se zmní v lišku a za-

rdousí kohouta.

Lidová evropská tradice má nové motivy: Kouzelník zjeví se otci

hocha, když otec vzdychne „Och" (praví, že je to jeho jméno). aro-
dj je tu líen jako ernoch, Arab, neb netvor. Látka se tu blíží Ala-

ddínové lamp, vyskytuje se na Východ, ve východním a jihozápadním

Rusku, v Besarabii, na Balkán, Kavkaze, ecku a Sicilii. Hoch je



Polívkovy studie ze srovnávac i Iterati ry 33

slíben arodji ped narozením; jindy hledá si službu a pijde k aro-
dji. Otec smí si hocha dovést domu teprve, když jej dove< nalézt ve

zmnné podob (mezi mnoha jinými — motiv z povídek o dívce, za

kterou rek koná ti práce). Hoch vstupuje do služby k arodji pímo
proto, aby dosáhl princezny. Zvláštní motiv stední a západní Evp
je lest hochova, když zapírá, že umí íst; pak teprve je vzat arodjem
do služby a nauí se tajn z knih arodjství. Nkdy tu radí hochovi

dívka. Texty severní Afriky splývají s Aladdínovou lampou, hoch se

stane královským zetm. Zmny un a arodje ve zvíata mají

v evropské tradici množství variant, které i v ostatních motivech látky

ukazují etné promny. Cosquin rozbírá ješt jiné látky analogické,

v nichž se jedná o podobných promnách, nejen na východ, ale

i v antických literaturách, právem v nich vidí pouhé analogie, nikoliv

látkové píbuznosti. Polívka vytýká Cosquinovi, že hledí jen prokázat

pvod látky z Indie, zanedbává geografické šíení text a nehledí k tomu,

že evropské odchylky patrn spoívají na rzných redakcích látky.

Ve své studii rozbírá Polívka texty slovanské, jimiž se dopluje
Cosquinv materiál, akoliv na druhé stran mu roku 1898 nkteré

texty, Cosquinovi za dalších 14 let známé, scházely. Považuje Byzancii

za most mezi východem a západem, ukazuje k souvislosti bulharských

text jednak s Kavkazem a východem, jednak s povídkami ruskými.

Národ. Vstník 12. 1917 (330); Archiv 21. 1899 (260) 280;

Šapkarev 141, 179, 204, 262; Malinowski II (16); Hnatjuk IV- 6;

Hnatjuk Archiv 21 (298) 6; Bnker80; Holuby (328); Cosquin (520—523);

Ciszewski 63; Kulda IV 5; Šejn II 26, 27; Rozdolškyj 43; Kallus 35;

Federowski 280; 353; Rokossowska 86.

36. Cekanka.

Schéma : Dívka eká na milence, jenž odešel do svta (je nucena

k svatb), zmní se v ekanku, rostoucí u cesty. KHM. I (501—502).

37. ert a zvíe s dvma hlavami.

Dva muži nesou mch, schovají se za dešt do nho. ert spatí

vynívat z mchu dv hlavy, praví, že je starý ert, ale zvíe s dvma
hlavami nevidl (nkdy místo erta divá žena).

Nár. Vstník 2. 1907 (245) 11.

38. ert domnlý (odnesen skuteným ertem).

Kladské povídky. II. 90. (269-272).

Bohatý lakomec, vda, že chuas nalezl peníze, pevlee se za

erta a v noci straší, chtje ty peníze, ale nadpirozenou mocí je po-

trestán.

V echách, na Morav a v Lužici, výjimkou v Polsku, jsou po-

vídky o chudé vdov, která si od lakomce vypjí peníze na mužv
poheb. Dostane pak peníze od poutníka (andla, sv. Josefa), neb

najde poklad, aby mohla pjku vrátit. Lakomec ji v noci straší v po-

dob erta, ale pijde k ní (poslán bohem) na noc jako poutník sku-

tený ert, který domnlého erta odnese.
3

Národopisný Vstník XIII.
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Ve východní Halii, v Polsku, v Bílé, Malé i Velké Rusi,

v Estonsku, po rznu i na jihu u sedmihradských Rumun, v bulharské

Makedonii — výjimkou v Nmecku — jsou povídky s rznými úvody,

v nichž lakomci, strašícímu ve zvíecí kži, píroste kže na tlo. Nkdy
trest zstává, jindy kže odpadá, když lakomec se kaje. Jsou ruské

básn z lidové literatury, které mly tu vliv na tradici v Polsku

a v Malé Rusi.

V XIX stol. v Polsku, v Uhrách i v Rusku jsou zprávy o sku-

tených pípadech, jak lovk, pevleený za erta, chtl vymámit v noci

na lidech peníze.

Na západ v látce Unibos a v látce o dvou šibalech, kteí se na-

vzájem napalují, je motiv o vystrašení zlodj, kteí se práv dlili

o koist. Toto vystrašení dje se nkdy pevlekem do rohaté kže —
ale látka tato s naší povídkou nesouvisí.

Nár. Vstník 1. 1906 (17); Václavek 1898. 1; Hnatjuk Archiv

22 (306) 282; Ciszewski 240; Hnatjuk III 40; Nár. Sborník 7. 1901

(190) k stránkám 66—94.

39. ert pomáhá nevinn odsouzenému.

KHM. II (566).

Schéma: Hostinský obviní hosta z krádeže, host má být obšen.

ert navštíví odsouzence ve vzení, radí mu, aby se odvolal pod ši-

benicí na nj jako svdka. Odsouzenec tak uiní, ert je pítomen po-

prav jako pán, usvdí hostinského, hostinský je obšen, ert odnese

jeho duši do pekla.

(Viz Uená e B, kde tato látka bývá pipojována.)

40. ert pokouší poustevníka temi híchy.

Nár. Sborník 4/5. 1899 (162) Lopaciski.

41. ert v kostele.

Prostý chuas ctí boha tím, že skáe usilovn pes kládu (neb

se prostince modlí). Poustevník pohrdá jeho zbožností. Spatí však,

jak chuas cestou do kostela pechází suchou nohou pes potok (ne-

zapadá v blát). V kostele chuas vidí u oltáe erta, jak zapisuje na

volskou kži jména tch, kteí jsou nepozorní. Kže mu nestaí, na-

tahuje ji v zubech, až udeí hlavou o ze. Chuas se zasmje, ert si

jej zapíše (na zpátení cest již zapadá do bláta), chuas úsilnou zbož-

ností napravuje svj hích.

Nár. Sborník IV/V. 1899 (149) 9; Rokossowska 57; Federowski

59, 103; Šejn II 218, 219; Hrinenko II 104; Nár. Vstník 2. 1907

(23) 33; 5. 1910 (43); Šapkarev 83.

42. ert zastelen myslivcem, jenž dostane za to od arodje (hromu)

kouzelné náboje.

Hnatjuk Archiv 21 (301) 31; Hnatjuk IV.., 31.

43. ertv švagr.

Pohádkoslovné studie. Praha 1904 IV. 1. a. KHM. 100, 101.
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Grimmelshausen vypravuje r. 1670 povídku o chlapovi v medvdím
kožichu („Bárenháuter"). Voják, jenž unikne r. 1396 z bitvy u Niko-
pole, zaváže se zlému duchu sloužit 7 let: musí každou noc hodinu
stát na stráži, nesmí se mýt, modlit a musí nosit místo plášt medvdí
kži. Na konci lhty dostane mnoho penz a je poslán do hospody.
V hospod staec mu slíbí jednu z tí dcer, uhodne-li jejich stáí. Voják
si vybée nejmladší, dá jí pl prstenu a odejde. Vrátí se pak, jsa zlým
duchem umyt, upraven a vystrojen. Sestry nevstiny ze závisti jedna

se obsí, druhá utopí. Povídka byla pak nkolikrát nmecky v 17.

století, i pozdji, zpracována (KHM. II str. 429). Lidové povídky mají

úchylky (rek dostane starý kabát, v jehož kapsách jsou stále peníze).

Mimo to je jiná skupina lidových povídek: rek slouží 7 let u erta
v pekle, topí pod kotly, nemá do nich nahlížet. Pestoupí zákaz a spatí
v kotlích své pedstavené, ped kterými prchnul. Po celý as nesmí se

mýt a zdivoí. Dostane pak mnoho penz, jde do hospody, kde ho-

stinský je donucen vrátit uzmuté peníze (je mu zabránno spáchat

vraždu z lakoty). Rek uchází se o princeznu (nejmladší ze tí, která se

obtuje za zadluženého otce); nabude opt pkné podoby a ožení se.

Nkdy jiný poátek: voják nechá erta za sebe na stráži.

Polívka rozbírá hojné texty nmecké, pak z Lužice, z Cech,
z Dánska, z Itálie, z Polska a Lotyšska. Hledá její pvod v stední
Evrop, kde se zvláš hojn vyskytuje. Na východ pronikla jen ne-

patrn.
Bnker 67, 68; Archiv 16. 1894 (317).

44. Dcera kojí uvznného otce.

Nár. Vstník 12. 1917 (330) k str. 80.

45. Ddictví po otci.

A. Dti si neváží otce, jenž jim rozdlil jmní. Otec opatruje

truhlu, plnou kamení, jakoby v ní ml peníze, synové i snachy se o nj
ponou starati.

Viz Dunlop-Liebrecht (273) ad Brevio 3; Pauli435; Sercambi 12.

Ardali 18; Nár. Vstník 5. 1910 (30); Malinowski II (181).

B. Otec odkáže tem synm ti truhly : s pískem, s dívím, se

zlatem. Soudce rozhodne, že jeden ddí zahrady, druhý lesy, tetímu

patí zlato.

46. Dti a Lidožrouti.

Kladské povídky II 21 (66—78) ; Opavské a Hanácké povídky 31

(96-98); KHM. 15.

Byly pvodn, snad na severu Evropy, povídky o lidožroutech

obrech, trollech, silných, ale hloupých, které chytrý, by slabý lovk
dovedl obelstít: byl-li od nich chycen, utekl jim, neb je pipravil i o život,

byl-li k nim poslán, dovedl je okrást o vzácné vci, dovedl je i chytit

a pivézt zavené ve skíni. Z tchto povídek jsou ozvny v knižní lite-

ratue i v tradici. Takovou ozvnou je povídka o rekovi, jenž je nej-

mladším z mnoha bratí, unikne s bratry arodjnici, která má mnoho
dcer, je nkolikrát po sob posílán k arodjnici pro vzácné vci i pro
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princeznu. Toho druhu je také v povídce o domnlém hrdinovi závod
domnlého hrdiny s obrem, s nímž o závod maká kámen — sýr, neb
vyhazuje do výše kámen — ptáka atd. Pipomíná ji také povídka o Po-
pelce, která je se sestrami zavedena do lesa, zabloudí s nimi do obydlí

lidožrout, lstí je zabije a zmocní se jejich zámku.

Z té pvodní látky vyrostly ti druhy povídek dtských. A. O za-

vedených dtech a o perníkové chaloupce v západní a stední Evrop.
B. O dtech u lidožrout ve východní a severní Evrop. C. O bratrovi,

jenž zachrání své sourozence od lidožrout (zámnou s dcerami lido-

žrout).

A. Perníková chaloupka (Hánsel und Gretel). Kladské II (67—73),

Opavské (96—98); KHM. I (115-123).
Schéma: Drvoštp zavede z hladu synka a dcerušku do lesa

(zavsí palici, aby tloukla na strom, jako by pracoval). Hoch vyleze na
strom, spatí svtlo v perníkové chaloupce, baba dti chytí a zave do
chlévka, krmí je, aby stloustly (zkouší íznutím do prstu, jsou-li již tlusté,

ale hoch jí nastrí dívko). Chce dti upéci v peci, hoch pedstírá, že

neví, jak sednout na lopatu. Baba sedne sama na lopatu, hoch ji strí

do pece. Skupina text, v nichž se vyškytá nkdy baba i ddek, vypra-

vuje, že dti tajn prchnou a pak na útku bu jsou peneseny ptáky
(andlem) pes vodu, neb zahazují na útku vci, mnící se v pekážky,
neb se mní v rzné vci, tak že je pronásledovatelé nepoznají. Zaha-
zování vcí i promny jsou pejatky z jiných látek. Nkdy na útku
zadrží pronásledovatele žena, která se staví hluchou a na otázky báby
neb ddka odpovídá výkladem, jak se zpracovává len.

Polívka nalezl, že tyto texty pocházejí hlavn ze stední a západní

Evropy. Rozbírá postupn jejich motivy, rzn se mnící: dvod pro

zavedení (bloudní) dtí, popis píbytku lidožrout (perníková chaloupka
je omezena na dost malé území), vylíení baby s mnohými obmnami,
varianty zahubení baby a varianty útku.

B. Východoevropská skupina. Kladské II. (73—75); KHM. I.

(115-123).
arodjnice piláká hocha, uloupí jej, hoch pak ji pravidla oklame

a upee dceru arodjnice, sám utee na strom. arodjnice si po-

chutnává na peeni, hocha zachrání po prozrazení divoké husy, jež jej

vezmou sebou a odletí s ním dom. Nkdy hoch lstí ubije ti dcery

baby, neb babu a obra lidožrouta. Látka se objevuje i na severu

Evropy.

C. Paleek se sourozenci u lidožrouta. KHM. I (124—126).

Ch. Perrault: Le petit Poucet: Drvoštp v dob hladu se radí

se ženou, že svých sedm dtí zavede do lesa. Nejmladší, Paleek, je

vyslechne, znaí si cestu kaménky, vrátí se s bratry dom. Podruhé
znaí cestu kousky chleba, ptáci chléb sezobou. Paleek vyleze na

strom, spatí svtlo, zavede dti k domu obra (Ogre). Zena obrova
dti schová pod postel, ale obr veer po návratu cítí lovinu, najde

dti, chce je druhý den sníst. Žena je na noc uloží se svými sedmi
dcerkami, jež také jedí lidské maso. Paleek sejme v noci dívkám ko-

runky s hlav, dá je bratím a dívkám dá epice hoch. Obr v plnoci
jde hochy zabít, ale zabije své dcery. Paleek s bratry prchne, obr je
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pronásleduje v sedmimílových botách. Dti se schovají do jeskyn, obr
usne, Paleek pošle hochy dom, vezme obrovi boty, jde k jeho žen
a ekne jí, že obra chytili lupii. Zena mu dá poklady, aby obra vy-
koupil, Paleek poklady donese otci. (Variant: Paleek se stane krá-

lovským poslem.)

Povídka se shoduje úvodem s povídkou o Popelce, zámnou
epic a korunek s úvodem o rekovi, posílaném nkolikrát pro vzácné vci.

Perrault asi sám spojit Paleka s touto povídkou, která v lidové

tradici se vyskytuje asto i bez Paleka, a bratr osvobozuje bratry neb
sestry od obra, draka a p. i jiným zpsobem.

A. Onukov 38, 73; Sejn II 37; Rokossowska 42; Ciszewski 65,

66; Malinowski II (120); Václavek 14.

B. Šejn 21, 132; Zbirnyk I 13.

C. Nár. Sborník 4. 1899 (151); Basset 103; Rokossowska 5, 6;
Gonet 21; Rozdolškyj 33; Kallus 10; Federowski 3; Sejn II. 46, 70,

83 ; Sapkarev 203.

47. Didonina lest.

Kus zem, kolik zaujme (rozezaná) volská kže.
Nár. Sborník IV V (154); Hnatjuk Archiv 22 (307) 383.

48. Divá žena pomáhá dívce na pastv.

Kladské povídky I 42 (81); II 66 (225).

Schéma: Dívka na pastv dlí se s bábou (s lesní ženkou) o chléb,

neb jí eše vlasy (taní s ní), žena ji uí píst, pomáhá jí pi tom
kouzlem. Dá jí pak listí, jež se doma mní v zlato.

V Kladských povídkách jsou vyprávny z tohoto motivu ješt ti

texty, jak se zdá knižního pvodu. Jeden z nich (I . 40) pod vlivem

vyprávní o Nedlce má motiv o babice, která dívce dá poklad ze

skály, kterou otvírá heslem „Siselo, otevi se". Druhý (II. . 12), v nmž
otec, pán hor, dává arodjné dcei Kvtoslav poklad ze skály, otví-

rané heslem „Reteno, otevi se", je v závru skížen s reprodukcí

látky o Meluzín. V obou se dívka Nedlka vdává za hrabte. V tetím

(I . 53) dívka Leposáva, ukradené hrabcí dít, je na pastv vyuo-
ována krajkáství a obdarována listím od staenky, která pijede na

její svatbu se selským synem jako vzácná paní.

49. Divá žena — chotí lovka.

A. Schéma : Muž chytí divou ženu, vezme si ji, ale nemá jí nikdy

pipomenout její pvod. Zapomene se v hnvu a žena mu zmizí. (Zena

ví, že pijde boue, dá posekat zelené obilí, kropí je na mlát vodou

z arovné studánky, obilí uzraje. Muž, nevda o kouzlu, potupí ji

a žena zmizí.) Nkdy úvodem dívky-ptáci.

Mallorca 22; Rokossowska 28; Nár. Vstník 9. 1915 (80) 482;

Nár. Sborník II 1898 (98) 3 str. 182.

B. „Nedlka".
V Kladských povídkách Anna Srtková z Blažejova vytvoila ze

satku lovka s „Nedlkou", dvátkem, vychovaným divými ženami,

jež muži pináší štstí na statek, ti pvabné povídky. Ve dvou se
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opakuje motiv, že hoch nalezne dívku v lese s divou ženou, která ji

vychovala, pro své dobré srdce ji dostane za ženu a s ní poklad, jejž

divá žena vyvolá ze skály úslovím podobným tomu, jímž Alibaba otvírá

sluj lupi. Básnická výzdoba sousteuje se tu na líení sídla divých

žen. V tetí povídce, bez tohoto úvodu, je rozvit obraz blahodárného

psobení dívky na statku. Styl všech tí povídek je rozkošný.

Matj a Nedlka (II . 23). Schudlý sedlák v Rakousích má 16

syn, jdou do svta, ale vracejí se s nepoízenou. Nejmladší, Matj,
jde také do služby, slouží v Hemanicích u churavého sedláka Vliny.
Pracuje piln, hospodá jej má rád. Z jara ruchá úhory u lesa, dá sta-

ence chleba, staenka mu pete radlici travou, kom se táhne velmi

lehce. Staenka mu pak radí, aby sedlákovi vypovdl, jakoby musil

navštívit rodie, a aby pišel veer k líp. U lípy eká krásná dívka,

pak pijde babika, ekne mu, že všichni jeho brati sloužili u Vliny,

ruchali ten úhor, ale žádný jí nedal sousta a proto jich nedbala. Zeny
zavedou Matje ke tem skalám v lese, babika uhodí tikrát do pro-

stední se slovy: „Bábelo otevi se." Skála se oteve, dv dívky je

vítají, hostí Matje v nádherném paláci, plném kišálu, zlata a stíbra.

Dívka, která pišla s Matjem, je Nedlka, nektné dcko, babika
ji oddá Matjovi. Pak udeí do vedlejší skály se slovy „Beráno, otevi

se," ze skály vyjede koár, nasypou jej plný dukát. Matj jede s Ne-

dlkou k Vlinovúm na noc, když ráno odjíždjí, slíbí Vlina, že bude
kmotrem. Matj doveze pak Nedlku dom. Matj se doví, že je už ti

léta pry a ne pouhý rok. Když mají pak dcko, Nedlka zavolá na

lašfoviku a pošle ji s lístkem k Vlinovúm. Vlinovic pijedou ke ktu,,

syn dostane jméno Matj, mají pak ješt mnoho dtí.

Václav a Popelka (II . 19): Chudá vdova Kavková v Dolanovi-

cích pošle syna Vašíka do svta, ale po dv léta se vrací s nepoízenou.

Potetí jde na jih, kam mu ukázala vyhozená hl. Potká v lese staenku,

dá jí jíst, staenka mu ukáže studánku pod keem, Vašíek si utrhne

rži, z kee na nj volá jménem krásná panna Popelka, staenina dcera.

Staenka mu vypravuje, že umjí plodinám k vzrstu pomáhat, dovede

jej do isté chalupy na noc, druhý den jde Popelka v nádherných šatech

s ním dom. Pi louení staenka ekne Vašíkovi, aby uhodil na skálu

a tikrát zavolal: „Rebeno, otevi se." Ze skály se vyhrne plno dukát,
skála se na slovo „Rebeno, zavi se," zas zave. Doma jde Václav

s Popelkou na faru, fará jej pouí, že dívka byla ukradena

jako dít rejžnou ženou, poktí ji a oddá je. Na slavné svatb Popelka

taní jen pl kola. Po roce mají dvátko, dít se hned ztratí, ale Po-

pelka ho nelituje (bylo ukradeno rejžnými ženami místo ní). Mají pak

ješt 12 dtí a žijí v blahobytu.

Hrášek a Popelka (II . 13): Schudlému sedlákovi Hráškovi zstane
doma ze sedmi syn jen nejmladší, Jan. Jan se v lese seznámí s dívkou,

obdvá s otcem na poli, dívka pijde s babou, prosí jíst a dostanou.

Veer pijde do statku dívka, jménem Popelka, prosí o službu. Otec

nechce, že jsou chudí, ale dívka zstane, její prací spustlé hospodáství

jen kvete. Za Popelkou pijde její babika, celá ves jim dve závidí.

(Popelka je nektné dve, ukradené od rejžných ženských, nemže do

vnit kostela, netaní nikdy než do pl kola, nesmí jíst vepové.) O žních
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pomáhá jim na poli plno rejžných ženských, obilí je nad oekávání mnoho.
Babika piláká též hejno divých husí, jež oškubou. Starostv syn se chce
ucházet o Popelku, starosta pozve Hrá.škovic na obžinky, Popelka utaní
všechny hochy ze vsi. Jan dovede Popelku na faru, fará poktí ji na
jméno Kristina a oddá je.

50. Dívka dobrá a dívka zlá.

Kladské povídky II 61 (211—216) II 73 (236—238); KHM. 24.

a KHM. 13.

A. Dobrá a zlá dívka jdou po sob na službu. (Kladské II . 61)
(KHM. 24). Matka (macecha) pošle hodnou dceru do svta. Dívka
cestou oistí na jejich žádost zanedbanou jablo, zneištnou studánku,
zanesenou pec, pasoucího se koníka, slouží pak u baby, opatruje pejska
a koku. Po roce vybere si z nabízených truhel nejprostší, jde t\

zvíátka zpívají, že si veze stíbro a zlato, koník ji veze, pec, studánka,
jablo ji krmí a napájejí. (V jedné skupin text prchá dívka od zlé

baby a vci, kterým pomohla, jí na útku pes vyzvání baby nepekážejí.)

Jde pak sloužit zlá dívka, prosbám jablon, studánky atd. nevyhoví,

u baby o zvíátka nedbá, piveze si pak truhlu had a ještrú (na útku
je zdržena a babou dostižena). Rada text vynechává služby, prokazo-

vané cestou a mní rzn službu dívek.

B. Dobrá a pak zlá dívka penocují v lesní chalup. KHM. I (9)

pozn. 1.; 169; 201. Dobrá dívka pijde do lesní chalupy, nakrmí psíka

a koku, na jejich radu vyhovuje netvoru, jenž pijde na noc do chalupy

(medvd aj.), vezme jej do lože, ráno je z netvora princ. Zlá dívka jde

pak na nocleh do chalupy, nestará se o zvíátka, odpírá netvoru a je

roztrhána.

C. Dobrá a zlá dívka hlídají po sob v noci dm. (Kladské II .
73). Matka odejde se zlou dcerou tanit, dobrá pase husy, zpívá si

(u hbitova), kdo sní bude spát. Hlas jí odpovídá, že pijde. Dívka doma
nakrmí psíka a koku, zamkne. V jedenáct hodin dobývá se neznámý

do domu, dívka na radu zvíátek žádá na nm, aby díve donesl peníze,

pivedl dobytek (pozlatil stechu, nanosil vody atd.) až je plnoc a ne-

známý zmizí. Podruhé zstane zlá sestra doma, nestará se o zvíátka,

zvíátka jí neradí, dívka neznámému oteve, je roztrhána.

D. Dobrá a zlá dívka po sob v lese se starcem. KHM. I (217);

III (459). Dobrá dívka jde do lesa, slyší starce na strom naíkat, snese

jej (pomže mu pes kmen, pes potok) dostane truhlu penz. Zlá dívka

v lese na prosby starce nedbá, je potrestána.

E. Dobrá a zlá dívka — 12 msíc. KHM. 13.: Macecha posílá

pastorku v zim do lesa pro kvtiny, pak na jahody, pro jablka.

Dívka pijde k ohni, kolem nhož sedí 12 msíc. Leden pepouští na

chvíli vládu jaru, letu, podzimu, dívka najde kvty, jahody, jablka. Ma-

cecha vyšle pak vlastní dceru, která však pro svou zlobu zmrzne.

F. Pastorka je poslána v zim do lesa, dostane od starce (Boha)

krásný kožich; zlá její sestra jde do lesa a zmrzne. (Variant: syn musí

vyvézt vlastní matku do lesa na mráz, matka dostane od boha kožich.

Vyveze pak ženinu matku, ta zmrzne.)



40 V. Tille:

G. Bohyn navštíví matku s dvma dcerami, odmní je za jejich

ochotu : pyšná stane se chotí prince, ale je jím pak opuštna. Skromná
zstane na statku, zvelebí jej a dostane hodného muže.

A. Kulda IV 18; Šejn II 28; Václavek II 1, 9; Šapkarev 116;
Kallas 39; Rokossowska 59; Federowski 266; Kavkaz 5; Kladské po-

vídky II 83; Jastrebov 19; Ciszewski 103, 104; Polívka 5; Nár. Sb II

1898 (124) Kowerska^
B. Sejn II 48; Šapkarev 215; Rokossowska 2; Gabršek I 9;

Elpl 13; Rozdolskyj 51 (místo dívky hoch); Zbirnyk I 15; Onukov 100;

C. Nár. Vstník 12. 1917 (145); Jastrebov 10; Kallas 38;

D. Václavek 24.

E. Ciszewski 100—102; Nár. Vstník 5. 1910 (29);

F. Rokossowska 30; Onukov 108; Rozdolskyj Novely 28; Fede-

rowski 487 ; Kallas 51

;

G. Dva eské texty: jeden knižný (Ti mravní bajky — Skalice

1888) druhý u Menšíka II 43.

51. Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Princ jde s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým k arodji pro

princeznu, máji po ti noci uhlídat. Soudruzi usnou, princezna mizí každou

noc na sta mil daleko, jsouc zmnna v kamínek ve skále, perlu v moi,
jehlu v dubu a p. Bystrozraký však ji vyzpytuje, pomocí Dlouhého (jenž

soudruhy nosí) a Širokého (jenž pije moe) ji najde a pinese vas.

KHM. 71; Rozdolskyj 39.

52. Doktor Vševd.

Zft. f. 6. Volkskunde I 1895 (252—259); Wista XI (53—69) (298

až 315; psáno r. 1896), Kladské povídky II 39 (156—163); KHM 98.

Gunádhja vypravuje v 1. neb 2. stol. po Kristu v Indii o brahma-

novi, jenž sluje Harišarman (po nm Somadeva v Kathásaritságara kap.

30. a jiní) : Brahman, chtje zbohatnout, naídí žen, aby jej prohlašo-

vala za vštce. Schová cizího kon a pak jej najde. Král jej zavolá,

aby nalezl ukradené klenoty. Brahman naíká, že jej jeho jazyk (džihvá)

uvedl ve zkázu. Služka Džihva, která klenoty ukradla, myslí, že je pro-

zrazena a pizná mu, kam krádež schovala. Král zkouší pak ješt

brahmana a ptá se ho, co je v zakryté nádob. Brahman si vyítá, že

je „ropucha", v nádob je vskutku žába.

V Evrop nejstarší knižné texty vypravují o náhodném nalezení

pokladu: Bebel Facetiae II 112 a po nm jiní; Morlini . 20. a pak

i Straparola XIII 6. O uhlíi, který se chtl stát doktorem, vypravují již

Frantova práva r. 1518 (ed Zíbrt s. 23— 26). Vydává se za lékae, má
najít ukradené peníze, vyžádá si ti dny. Zlodji poslouchají za dvemi,

jak íká: tof jeden, tof druhý (totiž doušek vína). Zlodji myslí, že

jsou prozrazeni, pinesou mu ukradené peníze. On najde pak ztracenou

kobylu tím, že dá sedlákovi lék pro bhavku, sedlák zabhne do rá-

kosí, najde tam kobylu. (Má již Poggio.) Cvrek, jenž uhádne, že v za-

vené psti je cvrek, je již u Sercambiho (Novely . 20), D'Ouville

koní tím povídku (Contes 1643 s. 300) D'un devin feint. Jacques

Rinald v Histoires plaisantes kap. 2. (1673) zamuje cvrka myší

(Monsieur le Rat). Philander r. 1702 . 22 vypravuje totéž o Rakovi,
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a všichni mají knižní následníky. Motiv, že venkovan je proti své vli
vydáván za lékae od své ženy, je pejat z látky o Princezn Nezasmálce,
neb ze samostatných látek toho druhu.

Lidová tradice vypravuje, jak sedlák chce se st.it ueným,
knížku po zpátku (vyvsí štít). Najde ztracený dobytek (ztracené sedlo),

je pozván, aby našel ztracený prsten. Najde jej tím, /.«• náhodou jme-
nuje jména sluh zlodj (hlavn východní texty), neb £e poítá dny,
jídla mu donášená (to je první, druhý, tetí) a zlodji n.yslí, že míní
je. Naídí pak zlodjm, aby prsten dali krocanovi (kachn) do volete,

a oznaí zvíe za zlodje (nkdy naídí náhodn, aby princezna zabila,

co jí je nejmilejšího, princezna zabije papouška, najde v nm prsten)

Král pak zkoumá ostrovtip hadav, dá mu hádat, co je v zakryté
mise, hada, jenž vzdychá, že je s ním (Cvrkem neb Rakem) zle,

uhodne.

ideji vyškytá se motiv s kázáním. Hada má kázat, v rozpacích

vykikne „hoí", lidé prchají, klenba kostelní spadne. (Nkdy pipojen
bývá motiv o uené ei, o špatné latin, neb o ei posunkové). Všechna
úspšná ešení jsou založena na náhod.

Polívka sebral hlavn texty slovanské a sledoval jejich rozšíení.

Západoslovanské piléhají k textm západní Evropy, východoslovanské
k orientálním. Na slovanském východ se vytvoila skupina ruská, p-
sobící na Bílou Rus, Ukrajinu a Zmudž, pak skupina Bílé Rusi a Ukra-
jiny, sahající až do Litvy, Polska a západní Moravy. Ze slovanského

jihu neznal Polívka r. 1896 ješt žádných text, ale nalezl pozdji po-

vídky v Bulharsku, Bosn a jižním Srbsku. V Polsku objevil knižní vliv

povídky francouzské z Ouvillovy sbírky. V poznámkách k povídce

Kladské je látka analysována podle svých motiv.

Hnatjuk Zbirnik III Novely 5.6; Hnatjuk IV. 34; Hnatjuk Archiv

21 (295) 5,. 6; 22 (307) 290; Onukov 94, 165, 222; Nár. Sborník II

1898 (38); Nár. Vstník II 1907 (298) 1, 7; 12. 1917 (331) 7; Mali-

nowski (11); II (99); Bunker 2; Hrinenko I 4; Sapkarev 241; Šejn

II 100, 101, 141; Václavek 2; Kulda IV 6; Lett. Schwánke 43; Ci-

szewski 215 (odchyln).

53. Domnle na den králem.

1001 noc (ed. Weil I s. 284) Hasan v Bagdad zaneve na ne-

vdné pátele, zve denn u mostu veer jednoho cizince na hostinu,

ale druhý den se k nmu nezná. Harun al Rašid, chodící v pestrojení

mstem, je jím pozván. Hasan vypravuje, že by chtl být na den ka-

lifem, aby mohl potrestat imama své tvrti a jeho rádce. Harun al Rašid

jej uspí, dá jej otrokem penést do paláce, druhý den je Hasan uctíván

jako kalif, provede svj úmysl, pošle své matce peníze, veer hoduje

s dívkami, je uspán a penesen dom. Druhý den se pokládá za kalifa,

je léen jako šílenec a bit. Kalif se mu vnutí znovu za hosta, opt jej

dá odnést do paláce, ale Hasan už neví, že je kalifem, kalif se mu
•dá poznat atd.

Nár. Vstník 2. 1907 (184) 44.
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54. Domnle v nebi a v pekle.

Spící opilec je sebrán pánem a když se probudí, posluhují mu
sluhové, obleení za andly. Po druhé noci je týrán sluhy-erty. Myslí,

že se octl naped v nebi, pak v pekle, polepší se.

Kulda IV 10; Archiv 22 1900 (301).

55. Domnle zaarované dobyte.

Kladské povídky II 46 (172—174); KHM. III (9).

1001 noc (vyd. Weil IV. str. 45): Zlodj vsadí se se soudruhem,
že ukradne mezka, kterého mezka vede cestou. Plíží se za mezkaem,
sejme mezkovi uzdu, dá si ji na krk a nechá se táhnout, soudruh mezka
odvede. Pak se zastaví, ekne udivenému mezkai, že byl zaklet v mezka,
ponvadž v opilosti bil matku. Matka jej proklela v mezka, ale v tuto

chvíli prý se slitovala a kletbu odvolala. Mezka uví, vypravuje o tom
doma žen a jde na trh koupit jiného mezka. Na trhu však uzí svého
mezka. Jde k nmu a šeptá mu do ucha, že prý patrn zase bil svou
matku — on však že ho po druhé nekoupí.

Povídka ta vypravuje se na východ také o Nasreddinovi, pe-
hojné lidové texty sebrali Chauvin VII 406 (136) (srv. též VII . 445
str. 170) a Kóhler v Kl. Schriften I (507). Polívka dodává texty eské,
polské, maloruské, z Velké a Bílé Rusi, z Bosny.

Rozdolškyj Novely 74; Archiv 29. 1907 (453) 484, 485, Artin

1 (odchylná djem).

56. Domnlý hrdina.

Pohádkoslovné studie. Praha 1904. I. KHM. 20.

V staré ínské povídce, peložené z indického (Chavannes, Tripi-

taka II. . 301) vypravuje se o muži, jemuž žena dala na cestu 500
jedovatých pilulek. Lupii najdou pilulky a zemrou. Muž se chlubí

králi, že lupie pobil. Indické povídky pipojují k tomuto motivu, jak

muž bezdn zabije lva, mimo to, jak náhodou zvítzí v bitv tím, žek se s ním splaší; muž se chytí stromu a vytrhne jej, nepítel se ho
ulekne. Mimo to ješt ada píbh, v nichž bázlivý muž je náhodou
považován za hrdinu, neb lstí zabije (chytí) divoké zvíe. Povídky jdou

do Tibetu, Mongolská, Kambodže. Muž zpravidla tží na konec ze

svého domnlého hrdinství, výjimkou je na konec potrestán. Muž je

nízkého rodu (tkadlec, pastý, derviš atd.). V Evrop povídky o do-

mnlém hrdinovi nabyly zvláštního úvodu : muž (z pravidla krejí, a-
stji i švec a j.) zabije jednou ranou mnoho much, oznaí si nápisem

(na pasu, na epici, na kabát atd.), že tolik a tolik ranou zabil, je

považován za hrdinu a jsou mu ukládány tžké úkoly králem, jenž jej

pijme do svých služeb. Rámec povídky má mnoho variant. Motivy,

domnlé hrdinné iny mužovy, jsou tkavé : rzné povídky vybírají si

rzné motivy a rzn je spájejí a vyzdobují.

Povaha domnlého hrdiny má trojí rys : zbablost, která se zdá

hrdinstvím, pro tuto látku patrn základní; chytrost, s kterou vítzí

nad silnjším, ale hloupjším protivníkem, a chvástavost, jíž se chlubí,

že je hrdinou. Chytrost sbližuje tuto skupinu látek s jinými látkovými
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skupinami o chytrém a lstivém rekovi (služebník vyhrává sázku, silák

slouží, Unibos, mistrný zlodj, závody s ertem); chvástavost s lát-

kami, v nichž je rekem Miles gloriosus (Matamoros) a s látkami o lživém
rekovi, jehož typem je baron Prášil.

Polívka sebral ve své studii tém L00 text, jež pozdji \ ko-

mentái k pohádkám bratí Grimmu rozmnožil s Boltem tém na 200.
Motivy v tchto textech zpracovávané a rzn spájené jsou

:

úvodní motiv o pobití much jednou ranou (nápis o tomto inu, rek

spící u cesty a nalezený králem). Lstivá vítzství : maká s obrem
o závod kámen (sýr), hází kamenem (ptákem) do vý&e, chce odi

strom, skáe pes strom (vymrštn vtví, obrem sehnutou), jí o závod
(oteve si domnle bicho, obr se rozpáe), závodí s obrem v škrabáni
(škrabe knejpem, sám si dá kži na prsa), uí obra létat (s vže I, jde
s obrem na draka (íká, že jej chtl chvtit), vleze v noci pod postel

(protivník bije do lože, rek pedstírá, že byl znepokojován; bu ve ví-

tzství nad zbojníky, neb když má být odstrann jako nepohodlný
ženich). Mimo to rzné pejatky z jiných látek. Závody s obrem jsou

též látka zvláštní. Viz KHM. 183.

Náhodná vítzství : zabije dva obry v lese (hází na n se stromu,

až se pobijí), zabije jednorožce (jednorožec vrazí rohem do stromu),

chytí kance (kanec vbhne za ním do kaple), zvítzí v bitv na spla-

šeném koni, vytrhnuv v úzkosti strom (kíž). Motiv o princezn, která

je domnlému rekovi zasnoubena, ale objeví jeho nízký pvod a chce

se ho zbaviti.

Nejstarší literární doklad z Evropy má motiv o domnlém ví-

tzství v bitv, Jenž je obsažen v starofrancouzském románu z XIII stol.

o Trubertovi. Úvod o krejím, jenž jednou ranou mnoho zabil, je do-

ložen r. 1527 zmínkou u Luthera. Povídku o udatném krejím s úvodem,
náhodným vítzstvím nad obry a zvíaty a svatbou s princeznou má
r. 1557 Martin Montanus a po nm i jiná nmecká zpracování (KHM.
I. str. 149).

Polívka probírá podrobn povídky nmecké, pak postupn lužicko-

srbské, eské, maarské, chorvatské, z Bulharska, z Albánie, Epiru,

Rumunska, francouzské, irské, islandské, skotské, italské a jihoamerickou,

zanesenou prostedím španlským neb portugalským. V Rusku spojila

se i s bylinami, pronikla i ke kavkazským kmenm. Sestavil tu texty,

v nichž pevažují náhodná vítzství. Pak probírá texty, v kterých zá-

vody chytrého reka s hloupým silákem pevažují nad náhodnými ví-

tzstvími.

Zvláš rozbírá samostatné povídky o závodu lovka s obrem
a závodech lovka s ertem. Dodává citace k látkám, z nichž se ob-

jevují v domnlém hrdinovi vlivy: o silákovi, jenž slouží, o domnle
zázraných vcech (Unibos), o mistrném zlodji. Koní sestavením text

dle jednotlivých motiv. V závru usuzuje, že úvodní motiv o pobiti

much je více neb mén shodný ve všech územích, rovnž tak domnlé
vítzství v bitv, jež však se vyskytuje jen porznu. Z ostatních motivu

byla látka ta na rzných místech sestavována samostatn. Rozeznal

skupinu stední a západní Evropy, která vznikla asi v dob úpadku ry-

tístva, snad v Nmecku neb v Itálii, kde je nejhojnjší (Francii tu
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pomíjí, a má také hojn text) ; slabji je zastoupena v Anglii (v Špa-

nlsku a Portugalsku jen stopy) ; z Nmec pronikla na východ k Slo-

vanm, k Maarm, k Malorusm. V Rusku samostatn se vyvinula

V parodii bylin a vnikla do Albánie. Zvláštní jsou texty kavkazské

a bulharské (a píbuzné ruským) a zvláštní též mongolské a indické.

Romanov VI 56; Ardalic 5; Hnatjuk Archiv 21 (302) 36; Gonet

9; Rozdolškvj 58; Václavek 1898. 8; Hrinenko I 166; Dykariv 15;

Jurkschat 47; Groome 21, 22; Hnatjuk IVo 36; Šapkarev 94. 220.

23; Nár. Vstník 1. 1906 (47); 2. 1907 (23) 104; (105) 16;

(182) 15; 3. 1909 (94) 22; Archiv 36 1916, n. (567) 14.

57. Domnlý žebrák.

Kladské povídky I 8 (24—26).
A. Nezdárný syn na vojn píše otci o peníze, pedstíraje, že po-

stoupil, otec se jede pesvdit, syn prchne. V cizí zemi slouží vrn,
stane se jenerálem, dostane princeznu za cho. Rodie stále ekají, že

se nezdara vrátí jednou jako žebrák. Syn pijde vskutku pestrojen

za žebráka, je doma na posmch, slouží jako pasák; když princezna

pijede za ním, chová se nemotorn, leze v noci k ní do ložnice. Tam
se však pestrojí za prince, rodie se mu klaní (považují syna, prin-

ceznu a dít za svatou Trojici), až se syn dá poznati.

Látka, asto dvtipn mnná, má dva základní varianty. Hoch,
prchaje, pijde do skrýše lupi, kde si vezme vzácné drahokamy, za

které pak žije jako velký pán, prodává je králi (král mu posílá prin-

ceznu, aby od nho drahokam získala), dostane pak princeznu. Když
se vrací k rodim, je onmi lupii, jimž vzal drahokamy, obrán, tak

že pijde dom vskutku jako žebrák. Píše o tom princezn, princezna

jede za ním s vojskem a zbojníky pemže.
V druhém variantu hoch po útku (slouží ve vojsku v cizí zemi)

chce si v královské zahrad natrhat jablka, vyslechne tajn, jak si

princezna dává se svým milencem dostaveníko. Pijde v noci o ho-

dinu díve, dá smluvené znamení, souloží potm s princeznou, zažene
domnlého rušitele — milence — a nepoznán mizí. Když je princezna

s útéžkem, pihlásí se jako otec dítte, je uznán a zasnouben s prin-

ceznou. Pi návratu dom je pepaden lupii atd.

B. Hoch setká se cestou s bývalým panským sluhou. Princezna
hledá ženicha, sluha jí pedstavuje svého druha, odpovídá za nj na
její otázky, princezna považuje nápadníka za velkého pána, ponvadž
má sluhu i na myšlenky, a vezme si jej. Po svatb sluha i jeho pán
se bojí prozrazení, prchnou, hoch se vrátí dom jako žebrák, princezna
pak vyhledá svého muže, jemuž odpustila.

Látka tato bývá také zakonením jiných látek, na p;\ o Princezn
ohrožené drakem C, neb o Princezn zakleté, která dává nejmladšímu
ze tí dary.

Rozdolškyj Novely 42, 43; Ardalic 11 Í52—53); Onukov 244.

58. iJrak vynese muže z propasti.

Gesta Romanorum (ed. J. V. Novák) 82 : Chuas spadne do pro-
pasti plné had. Hadi lízají kámen uprosted jámy a odcházejí. Muž
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jej líže též a je tím syt. Tetí den s hímáním letí z jámy drak, muž
se ho chytí, a je vynesen. (Srv. v látce Nevdná žena B. Džátaka 193.)

V lidové tradici drak vynáší z propasti zloince, do ní uvrženého,
neb dít, hozené dol macechou (na Morav z Macochy).

Nár. Vstník 12. 1917 (103).

59. Devená šavle.

Voják zastaví šavli, nosí" v pochv devnou. Císa, vda to, na-
strojí popravu, voják má domnlého odsouzence setnout. Prosí boha,
je-li odsouzený nevinen, aby mu šavle zdevnla.

Václavek 1898. 10.

60. Devo kíže.

Legenda o devu kíže: Drobné píspvky. Praha 1891. II.

Honorius z Augustodunum vypravuje na po. XII stol. ve Speculum
ecclesiae, že žid jakýs pinesl Davidovi devo trojího listí, jež David
uctíval, znaje jeho budoucí úel. Šalomoun je dal pozlatit, ale když
královna z jihu prorokovala, že na nm bude povšen lovk, kterým
židovstvo bude znieno, hodil devo do rybníka Siloe. Rybník uzdra-

voval pak nemocné. Ze deva pak udlán pozdji kíž Kristv. V jednom
rukopise je pvod deva spojen s Adamem.

Legendu vypravují Petrus Comestor (i" 1178], Vincentius Belova-
censis (v XIII stol.), Petrus de Riga (f 1204), Gottfried z Viterba
(v XII stol.). Gottfried spojuje devo kíže s Noem, jenž pesadil ti
stromy z ráje, jež srostly v jeden. David ani Šalomoun nemohou deva
užít k stavb chrámu atd. Jan Beleth v XII stol. praví, že andl dal

Sethovi, synu Adamovu, vtev z ráje, jež vzrostla v devo kíže. Ger-
vasius de Tillbury spojuje devo kíže se stromem prvotního híchu.
Heman z Valenciennes v XIII stol. vykládá, že Bh vyhodil strom
poznání z ráje, jejž za 1000 let našel Abraham a nebeský hlas ozna-

moval, že na nm zeme Kristus.

Jacobus de Voragine v Zlaté legend z XIII stol. dodal, že Seth
zasadil vtev z ráje na hrob Adamov.

Vedle tchto text, jež byly astji knižn spracovány, vyvinul se

v XIII století nový útvar legendy (W. Meyer Abhandlungen der bayr.

Akad. Phil. Cl. XVI. 2.). Po historii Adama a Evy, Kaina a Ábela,
pošle Adam ped smrtí Setha do ráje pro olej milosrdenství, andl mu
dá ti zrna ze stromu poznání, aby je dal mrtvému Adamovi do úst.

Ze zrn vyrostou v údolí Ebron ti proutky, jež najde Mojžíš a uzdra-

vuje jimi, pak jimi vyvolá vodu ze skály, zasadí je u hory Tábor (Oreb)
vedle svého hrobu. David je vezme do Jerusalema, dá je do^ cisterny,

z níž vyroste strom. David, po nm Šalomoun, staví chrám, Šalomoun
strom porazí, strom se nehodí k stavb a je uložen v chrámu. Zena
Maximilla na nj sedne, pone hoeti (za as Krista), vyzná Ježíše

a je ukamenována. Devo je hozeno do rybníka, voda jeho uzdravuje.

Z deva udlají most, královna Sibylla se mostu vyhne a vzdává mu
úctu (viz již u Jana Beletha). Z deva pak udlán Kristv kíž.

Další spracování této legendy v Evrop jsou hojná. Církevn-
slovanské texty mají dva typy.
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Lecrenda Seviriana biskupa Avasilského poíná Abrahamem, jenž

uloží híšníkovi (Lotovi), aby pinesl ti oharky deva, zaléval je 40 dní.

Oharky vyrostou v ti stromy, jež se spojí v jeden. (Zárodek povsti

o Záhoov loži.) Pak následuje Šalomounova stavba chrámu a pro-

roctví Sibylly. Shodn vypravuje legenda ecká. Grigorij Bogoslov po-

dává druhý tvp, zachovaný v srbských a ruských textech ve dvou

redakcích. V srbské redakci pinese Seth Adamovi z ráje vtev ze

stromu poznání, Adam si z ní udlá vnec a je s ním pochován.

Z vnce vyroste trojdílný strom. eka Tigr (Nil) odnese z ráje jinou

vtev toho stromu, z které Seth na rozkaz andla roznítí nehasnoucí

ohe. Z toho ohn Lot pinese oharky Abrahamovi, když se chce káti.

(Variant: devo vynese potopa, najde je Mojžíš, zasadí je v lese). Hojné

rzné texty o devu kíže, na nmž byl ukižován lotr. Slovo popa

Jeremija i bogomilská legenda vypravují rovnž o dev kíže. Polívka

probírá podrobn rzné texty církevnslovanské, sem spadající, legendu

polskou, maloruskou a legendy eské, spojené s Životem Adama a Evy
a pak v Solfernu. Na konec dodává i pronikání její do tradice lidové.

Malinowski II (181); Hnatjuk Zbirnik III Legendy 18; Nár.

Sborník II 1898 (99) 1.

61. Duše vychází z úst spícího.

Federowski 903, 904; Archiv 22. 1900 (302).

62. Duše ženy v strome.

Znamení života (9 -10).

63. Fext.

A. Dívka se vsadí, že pinese v noci z hbitova do hostince

„fexta", mrtvého, jenž tam stojí u dveí chrámových. Vyhraje sázku,

nese fexta zpt, ale fext ji nepropustí, dokud mu nevyžádá odpuštní
od milenky, pohbené v krypt, kterou za svého života zavraždil.

Dívka tikrát sestupuje do krypty s prosbou, dosáhne odpuštní (ve

jménu dítte, jež nosí pod srdcem). (Variant: dva „fexti" na hbitov.)
Fext se rozpadne.

B. Dívka se vsází, že dojde v noci na hbitov pro vejce, jež tam
slepice zanáší. Fext jí skoí na záda, nechce ji propustit, je donesen
do hostince, žádá, aby byl oddán s milenkou, která dosud žije a kterou

opustil Stane se mu po vli, rozpadne se v prach.

C. Dívka vsází se, že pjde na hbitov, pinese dkaz : vezme
mrtvému klobouk, rubáš, pinese lebku a p. Mrtvý v noci pak pichází,

nutí dívku, aby pinesenou vc vrátila na hbitov (konec bu šastný
neb tragický).

AB. Kladské povídky I 2 (11—12); II. 72 (235); Opavské a Ha-
nácké povídky 38 (110); Archiv 33. 1912 (597); Malinowski II (126).

C Zt f. 6. Volkskunde 3. 1897 (377) k stránce 265; Jastrebov
20; Nár. Vstník 1.1906 (17); Holuby (265) (267); Nár. Sborník IV/V.
1899 (157) k str. 413. . 500; Federowski 199; Archiv 21. 1899
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64. Fysiologus v slovanských literaturách.

Archiv 14. 1891 (374—404); 15. 1892 (246); 18. 1896 (523—540).

65. Genovefa.

Nár. Sborník II 1898 (99) l.j Hnatjuk III. 29.

66. Gregorius in Saxo.

Gabršek II; III 1 ; Ciszewski 58; Drobné píspvky (101) pozn. 1.

67. Griseldis.

Dv povídky v eské literatue XV. stol. Praha 1889. I.

Boccaccio vypravuje v Dekameronu X. 10 o Griseld: Markýz
Gualtieri v Salucii na naléhání poddaných chce se oženit, ale vezme
si Griseldu, dceru chudého sedláka. Má s ní dceru, ale pak si usmyslí

zkoušet její vrnost a trplivost. Vezme jí dceru a dá ji k píbuzné do
Bononie ; mají pak syna, ale i toho odstraní. Pak, odvolávaje se na

poddané, kteí mu vyítají ženu z nízkého rodu, a na papežské svolení,

zapudí Griseldu od sebe, po dvanácti letech manželství. Zena vyprosí

si jen pouhou košili, v které odejde k otci. Markýz chystá se k nové
svatb, povolá Griseldu, aby chystala svatbu, pijímala hosty v svých

hrubých šatech. Píbuzná pijede se svou dcerou a synem, vydává dceru

za markýzovu nevstu. Markýz se ptá Griseldy, jak se jí nevsta líbí,

Griselda ji schválí, prosí však, aby jí nezkoušel tak krut. Markýz pak
Griseldu pijme opt za svoji cho.

Petrarka r. 1373 peložil Griseldu do latiny, v dopise Boccacciovi

praví, že povídku ped léty slýchával (provedl v pekladu zmny).

Marie de France v XII stol. vypravuje v Lai de le Fraisne po-

vídku podobné látky: Bretoská rytíka obvinila sousedku, která po-

rodila dvojata, z nevry (povra v stedovku bžná). Pak porodí

sama dvojata, dívky; ze strachu pohodí jedno dít, zabalené v skvostném
šatu, do jasanu ped klášterem. Abatyše dá nalezené dcko vychovat,

poktí je Fraisne. Do dosplé dívky zamiluje se rytí, svede a unese

ji. Pak se však dá pemluvit, aby se oženil s dívkou urozenou. Je to

sestra opuštné Fraisne. Fraisne je u ní jako služka, chystá svatební lože

a proste na n pro ozdobu šat, v kterém byla jako nemluvn po-

hozena. Matka nevsty pozná to roucho, pozná i dceru a Fraisne stane

se ženou svého milence.

Polívka cituje hebrejskou a indickou povídku, jež se látkou liší,

ale mají stejnou ideu a nkteré jednotlivosti.

Boccacciova Griselda šíila se Petrarkovým pekladem, r. 1395
hrála se ve Francii jako mystérium, Chaucer ji zpracoval veršem.

V nmin byla pekládána od XV stol. samostatn i v Dekameronu.
R. 1472 zpracoval povídku samostatn Albrecht von Eyb. (Grisardis,

s dcerou a^dvma syny, její cho Gualther). Hans Sachs složil o ní

komedii. asto i pozdji knižn zpracována v rzných literaturách

a vnikala i do lidu. V lidu spojila se s jinými látkami. Do Ruska knižn
vnikla teprve poátkem XIX století. (Literatura o rozšíení látky str. 16.

pozn. 4.)
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eské vzdlání povídky o Griseld je zachováno v tech ruko-
pisech. V Museu IV. D4 z r. 1459, u Kižovník XXII A4 r. 1472
XXII A. 16. r. 1520. Rukopisy z let 1459 a 1572 mají za základ spo-
lenou recensi, asi z první polovice XV stol. Rkp 1520 se od nich

liší a blíží se Olomúckému tisku z r. 1779. Starší recense se jist ne-
zakládá na nmecké pedloze, o mladší to není pravdpodobno. Nej-
starší eský tisk uvádí Jungmann z r. 1560 v Prostjov. eské pe-
tisky jsou hojné až na naši dobu. Na konci knihy otiskuje Polívka
rukopis musejní.

V lidové tradici jsou ješt dv samostatné látky, ideov s Gri-

seidou píbuzné.
Muž vezme si dívku domnle nmou, pak ji zavrhne, chce se

znovu oženit, nutí ženu, aby nové nevst svítila do svatební komnaty.
Zena promluví, muž se s ní smíí. Ve variantu žena nesmí promluvit,

dokud nebude zapísáhnuta jménem otcovým. Služka náhodou jméno
to prozradí mužovi.

Damas 3; Sapkarev 50.

Princ si vezme chudou dívku, po svatb jí pohrdne pro nízký

pvod, odejde. Zena putuje za ním, má s ním, aniž ji muž pozná, ti

dti, dá se pak poznati, muž se s ní smíí.

Artin 20.

V Orientu Griseldin motiv je v Dandinov Dacakumaraaritam
(ed. J. J. Meyer VI s. 299—306): Bohatý aktikumára z Kái chce
najít dokonalou ženu. Putuje zemí s hrstí rýže a ptá se dívek, do-
vedou-li mu z toho uvait výborné jídlo. Dívky se mu smjí, konen
však najde dívku Gomini, sirotka, která s velkou péí umí z té trochy

rýže poídit hostinu (její vzornost je podrobn líena). aktikumára se

s ní ožení, ale když ji pivede dom, uiní, neohlížeje se na ni, jednu
nevstku svou ženou. Gomini obsluhuje tuto ženu jako svou pítelkyni,

zbožuje dál muže a stará se o dm, tak že muž, pekonán jejími

cnostmi, se jí rád podídí.

68. Had a dít.

KHM. 105.

Aisopos 96. {Srv. Benfey Panatantram I 362) : Had v dom rol-

níkov usmrtí rolníkovo dít. Rolník íhá na hada, ale chybí se ho,

uhodí na okraj díry. Po ase rolník na usmíenou dá hadovi k doupti
chléb a sl. Ale had praví, že nebude mezi nimi pátelství, dokud had
bude hledt na skálu a rolník na hrob dítte.

Panatantram III 5 (Benfey II s. 244): Hochovi dává had denn
do jeho misky s mlékem dukát. Hoch se chce zmocnit hadových po-

kladn, uhodí hada po hlav, had jej uštkne.

Bajka, skládaná z tchto dvou motiv, prochází v mnohých zm-
nách stedovku bajkovou literaturou a dnešní lidovou tradicí.

Nkdy spojena je s vrou v hadí korunku. Had dává korunku
dítti (hochovi neb dívce), s kterým jí z jedné mísy mléko, neb jindy

dít vezme hadovi korunku a had zeme.

Konec bajky (morality) zpravidla tragický, jindy mírný.
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Nár. Sborník 4 5 1899 (156) k stránce 263; 7. 1901 (189).

Šapkarev 134, 183.

69. Hadí koruna.

Kladské povídky I 25 (54—55); 26 (55—56); 33 (68); !I 7 (12).

KHM. II (463-465).
Lidé usilují zmocniti se korunky hadího krále, která dává kou-

zelnou moc a bohatství. Povry vykládají o rzných prostedcích, jimiž

lze korunky dosíci, a souvisí asto s povrami o pezimování had,
o svolávání had lidmi, kteí jsou pak od nich sežráni a p. Vlivem
povídek o vdném hadu výjimkou had dává svoji korunku darem.

Hrinenko I 6—8
; Jurkschat 52, 53.

70. Herzmaere.

Nejdíve se objevuje v Evrop povídka o dám, jíž její muž dal

snísti peené srdce jejího milence, v ztraceném francouzském lai Guiron,

o kterém zpívá Iseut v Thomasov románu z XII. století. Jakemon
Saquet rozvedl tuto povídku koncem XIII. století v román o Renautov,
chátelainu de Couci. V Nmecku dal jí jméno Herzmaere v XIII sto-

letí Konrád von Wúrzburg: Rytí miluje vdanou paní, žárlivý manžel
chce ji odvést na pout do Jerusalema, rytí chystá se ji sledovat, ale

na její prosbu vydá se hned na cestu sám, aby manžel od pouti upustil.

Rytí v dálce umírá, pikáže pážeti, aby doneslo ve skínce milované
paní jeho srdce a prsten. Manžel potká páže ped hradem, vyrve mu
skínku, dá své žen snísti milencovo srdce peené. Zena, když zví,

co jedla, umírá.

Vývoj látky popsali: G. Paris: Le Roman du Chátelain de Couci
Romania 8. 1879 (344) ; La lég-ende du Chátelain de Couci dans
Tlnde. Romania 12. 1883 (359—363); Histoire litt. de la France

28. 1881 (352—390). G. Cecioni: II cuore mang-iato, Rivista contempo-
ranea I. 1888. H. Patzig- : Zur Geschichte der Herzmáre. Berlin 1891
Programm. H. Hauvette : La 39 c nouvelle du Décameron. Romania 41.

1912 (188—205). Lambel, Erzáhlungen 6, 7.

Nár. Vstník" 1. 1906 (49).

71. Himphamp.
Poh. Studie (84—93) ; KHM. 64 B 2 B 3

.

A. Pán ukládá muži, za jehož ženou chodí, ti nemožné úkoly.

Muž se chce v lese obsit, ert (staec) za nj první dva úkoly vy-

koná. Po tetí má pinést Himphamp*) (Fimfarum, fizom-klacom, krikus-

krakus a p.). ert mu dá proutek (nauí jej zaíkání), jímž mže ženu
pimrazit, a poradí mu, aby ji stopoval. Muž dívá se otvorem ve strop
do svtnice, spatí ženu s pánem na posteli, pimrazí je k sob, dá je

nést jako „himphamp" do zámku. Kdo se páru dotkne, zstane na nm
lpti a tak se vytvoí smšný prvod.

Pozna, Pomoany a Morava tvoí stedisko látky: výbžky do
Zmudi, Francie (Vlámska), Dánska a Švédska.

*) Slovo Himphamp je nejstarší. Objevuje se již v nmecké básni od Laurem-
berga z r. 1652. KHM. 11 (41) pozn. 1.

Národopisný Vstník XIII. 4
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B. Nevrná žena pošle muže do svta, aby pinesl „komedii"

nebo „div". Muž dostane ptáka (krocana^a j.) jenž na rozkaz sám

sebe oškube a uvaí, ale pak zas oživne. Zena chce ten div ukázat

milenci, pták jí však neposlechne. Sotva se ho žena i milenec dotknou,

zstanou na nm lpt a pták je vytáhne z chalupy ven. Lidé, kteí se

jich dotknou, nemohou se odtrhnout a tak se vytvoí smšný prvod.
Koncem 18. století tištno v Rusku, a jen z Ruska 4 texty

tradice.

(7. Nevsta zamítne chudého ženicha pro bohatého. Chudas v lese

se nauí zaíkání, jímž mže každého pimrazit. Pimrazí nevrnou ne-

vstu v ženichov objetí a také všechny, kteí k nim spchají (ženy

s vykasanými suknmi a p.) *)

Texty z Poznan, z Ruska, rusky z Uher, pak z Lotyšska, Srbska,

ecka (Bulharska), Turecka.

Nár. Vstník 1. 1906 (51); 2. 1907 (298) 8; Hnatjuk IVo 27;

Archiv 21 (301) 27; Hrinenko II 108; Federowski 687; Rozdolškyj

Novely 14; Šejn II 79; Rokossowska 1, 88; Pamie.tnik (7—8); Srv.

Lett. Schwánke 30 a Onukov 3.

Anglická báse XV. století (KHM. II s. 60 pozn. 2.) : Sedlák mstí

se nevrné žen a milenci oarovaným noníkem, jejž mu dal bratr a-
rodj ; uváznou v smšné posici, i služka, kostelník, vozka, až záletník

zaplatí pokutu. V Anglii mimo to ješt dv básn.
Dv moderní indické pohádky o vrné žen mají tento motiv bez

kouzla: W. Crooke: Nort Indián Notes and Queries 1895 février 428.

(Cosquin, Romania 40. 1911 s. 495—496).
Vizír pronásleduje krásnou ženu, ekne králi, že její muž dovede

pinést z lesa ptáka Rangátiju. Muž je poslán pro ptáka, ale žena mu
poruí vykopat v zadním pokoji jámu, nalít do ní melasy a schovat se.

Vizír je pozván k dostaveníku, pijde, muž zaklepe na dvée, vizír

utee do zadního pokoje a spadne do melasy. Zena jej vytáhne, zabalí

jej do pestrého plátna, jež na nm ulpí. Zena kií pak na muže, že

našla ptáka Rangátiju. Muž dovede „ptáka" ke králi, radí aby jej polili

vodou, že zazáí barvami. Plátno se odlepí, král pozná vizíra.

Ch. Swynnerton (195) cit. Cosquin Romania 40. 1911 (496). Mladý
muž se ped králem smje, vizír se ho ptá, emu se smje, on praví,

že niemu, vizír jej pošle hledat „Nic". Zena dá udlat ve dvou po-

kojích dv vany, do jedné dá lep, do druhé peí. Král pijde k ní,

mysle, že muž je pry. Když je vyrušen, skoí nejprv do vany s lepem,
pak do vany s peím; muž se objeví, žena mu ekne, že našla „Nic":
ani lovk, ani pták. Muž dovede „Nic" do paláce, nevda, kdo to jest.

72. Hloupú žena.

Opavské a Hanácké povídky 30 (95); 43 (115—116). KHM. 34,

59, 104; 1 (321).

Motivy: Zena (nevsta) s matkou se rozpláou, kdyby prý žena
mla synáka a kdyby bhal a kdyby si ublížil. Zapomenou tím na

') Je zvláštní motiv, že arodj zpsobí zdánlivou povode, tak že ženy se vy-
soko vykasají, a jiní lidé vody nevidi. Viz KHM. 149.
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práci v domácnosti. Muž když se vrátí dom, hnvá se a jde do svta
hledat jsou-li lidé ješt hloupjší.

Zena dává maso na zelí v zahrad, honí psy, kteí je sežerou,
chytne jen vlastního psa, uváže jej k píp u pivního sudu. Když pes
pípu vytrhne, zasýpá rozlité pivo moukou, opaí dít, sedne si na vejce,
jež kvona opustila atd. Muž se vrátí, hnvá se, jde hledat hloupjší.

Muž schová peníze, ekne žen, že jsou to jen bobáky, pichy-
stané pro kmotra píhodu. Zena dá peníze hrníi za hrnce (ezníkovi),
jehož se ptá, jmenuje-li se Píhoda.

Muž schová nalezené (kradené) peníze, ekne žen, že pijde po-
topa (lije komínem vodu do svtnice). Když je žena vyslýchána, kdy
muž pinesl peníze, ekne, že ped potopou svta.

Zena, opuštná mužem v lese, najde poklad lidmi zakopaný (ztra-

cený). Muž se s ní honí, ekne jí, že to slaví svatbu. Žena pak vypo-
vídá, že ty peníze nalezla ped svatbou.

Zena, které vzali šaty (ustihli vlasy) nemže se poznat, neví, je-li

to ona, ili nic.

Sibal namluví žen a služce, že umí dlat ze starých žen mladé.
Zeny mu zaplatí, aby je omladil, muž jim pikáže lehnout si do vajec
(a jiné smšné posice), uprchne.

Viz zvlášt Schumann (411) 46; Frey Doplky (286), Nasreddin 455.
Sibal namluví žen, že pichází z ráje. Vypravuje jí, jak tam její

první muž (píbuzný) má bídu. Zena mu dá pro zemelého šaty, jídlo a pe-
níze. Když se ženin muž vrátí, pronásleduje šibala na koni. Sibal
schová koist, sedne u cesty a pedstírá, že pod peklopeným kloboukem
má chyceného ptáka. Nabídne se, že na koni bude stíhat šibala, kte-
rého prý potkal, muž zatím mu hlídá „ptáka" pod kloboukem.

Tyto motivy vypravují se ásten samostatn, ásten v rzném
spojení a s astými vlivy z látek zlodjských a z látek o hloupém Hon-
zovi. Každý motiv má svou vlastní historii a své rozšíení.

Nár. Vstník 1. 1906 (180); 2. 1907 (182) 14, 50, 54; Archiv
16. 1894 (319) 21; 21. 1899 (262—263) 31. 1910 (273); Hrinenko I

171; II 190; Šapkarev 54—56, 261; Onukov 99, 104, 186, 296; Lett.

Schwánke 15, 41; Frey 61; Hnatjuk Zbirnik III, Novely 2, 12—14
Hnatjuk Archiv 21 (295) 2; (296) 12—14; 22 (305) 13, 14; (306) 202
(309) 675; (310) 696, 697; Hnatjuk III 18; Rokosowska 3, 37, 57
Bnker 12; Rozdolškyj Novely 16, 17, 49, 77; Šejn II 85—90; Vá-
clavek II 6; Cescha 2; Ciszewski 155—157; 225—226; Groome 70,

71; Jurkschat 3, 13; Kallas 63.

73. Hloupý Honza.

Kladské povídky II 100 (300); KHM. 32.

Motivy: Honza je poslán s jídlem na pole: zamazává cestou díry

v zemi neb v mostu máslem, lije mléko do dr, sype hrách žabám do
rybníka; krmí svj stín jídlem (pobije ovce na pastv).

Nár. Vstník 2. 1907 (298) 1; Šejn II. 106; Rokossowska 82;
Hrinenko I 172; II 238; Nár. Sborník 4 5 1899 (157) k str. 499 . 10;
Lett. Schwánke 31; Hnatjuk Archiv 22 (309).



52 V. Tille:

Má zavít vrata, vezme je sebou, vyleze s nimi na strom, spustí

je na lupie pod stromem, lupii prchnou a nechají pod stromem pe-

níze (lupii, jenž se vrátí, vyízne jazyk).

Rozdolškyj Novely 34; Ciszewski 144—146; Hnatjuk Archiv

22 (309).

Opaí matku v lázni.

Ciszewski 143; Sapkarev 12, 31.

Je poslán matkou na trh, prodat máslo (plátno) tomu, kdo mnoho
nemluví. Prodá je stromu (soše). Podruhé si jde pro peníze, když ne-

dostane odpovdi, rozbije sochu (porazí strom), najde poklad.

Variant: prodá máslo (maso, kue) psovi, chytí pak psa, tahá se

s ním a najde pi tom poklad. Nkdy bývá tento text úvodem složi-

tjší látky o Princezn Nezasmálce, která se mu smje (následuje pak
prodávaná odmna a vypjený kabát ped soudem).

Onukov 298; Bunker 7; Hrinenko I 173; Archiv 21. 1899

(262) 225; 33.. 1912 (599); Lett. Schwánke 29; Ciszewski 151;
Gabršek II 6; Sapkarev 31.

Je poslán do lékárny otci pro lék, cestou si opakuje jeho jméno
(nic-kamínek). Rybái myslí, že jim peje, aby ulovili „nic", bijí jej

a nauí jej lepšímu pozdravu. Honza užije pozdravu nevhodn, bití

a nauení se opakuje ješt nkolikrát. V lékárn je rovnž bit. Myslí,

že to bití je lékem, jejž má otci dát, zdráhá se, když otec si peje
léku, na konec jej pece bije.

Rada chybných pozdrav, bití a nauení, také samostatn.

Nár. Vstník 2. 1907 (182) 19; 12. 1917 (331) 6; Onukov 134;
Sapkarev 170; Šejn II 109, 110; Mallorca 18; Rokossowska 23;
Václavek II 3; Malinowski II (83); Hnatjuk Archiv 22 (309). KHM.
III. 143.

Honza dostává od nevsty dary : jehlu, již zapíchne do fry
sena — je pouen, že ji ml dát za klobouk; dostane kanára, ml jej

za klobouk atd. (kytici dá do kapsy, hrnec táhne za sebou . naše a j.)

O svatb nevsta mu pikazuje, aby píliš nejedl, ekne, že jej

pod stolem upozorní nohou, kdy pestat. Honza dotkne se hned na
poátku kolenem nohy od stolu a vbec nejí. Jde dom, má hlad, na-

hmatá po tm koata místo klobás a kousne do nich.

Veer nevsta mu piváže k posteli kozu, odbhne tanit, Honza
nahmatá potm kozu, ptá se matky má-li žena rohy, chlupy atd.

Rokossowska 58; Nár. Vstník 12. 1917 (100) 7; Lett. Schwánke
29, 33, 49; Ciszewski 147; Gabršek II. 6; Hnatjuk Archiv 22 (309).

Tyto motivy bývají spájeny v rzné celky, asto jsou k nim pi-
pojovány motivy z látek o hloupém muži, o hloupé žen a j. Mimo to

rzné drobnosti, jež se vyskytují i samostatné: Honza ve škole, v ho-
muziky, v kostele pi kázání, s dvaty (hází po nich do-

bytíma oima a j.). Mnohé žerty jsou origináln zabroušeny a vtipn
nové vymýšleny, se slovními híkami a s obscéními narážkami.
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74. Hloupý muž myslí že je mrtev.

Hloupý muž nechá si namluvit, když tikrát kýchne, že bude mrtev.
Lehne si pak na cestu, nechá se kousat od sviní, íkaje, že by jim dal,

kdyby nebyl mrtev. Pasák jej biem vzkísí. Casji bývá spojeno
s žertem o hlupákovi, jenž eže pod sebou vtev až spadne. (O mužích,
jimž ženy namluví, že jsou mrtvi, v jiných látkách.)

Archiv 29. 1907 (452) 389; Gabršek II 6; Rozdolškyj Novely
58; Mallorca 15; Hnatjuk IV, 36 (vtev); Hnatjuk Archiv 21 (302) 36
(vtev); Onukov 134 (vtev).

75. Hloupý muž obstarává za ženu domácnost.

Kladské povídky II. (151); KHM. I. C, D (316—317); 185.

Muž vyítá žen, co se napracuje na poli, žena jde tedy na pole,

muž obstarává domácnost, nadlá mnoho nepoádku (opaí dít, vy-

pustí pivo ze sudu, vysouší je moukou, sedí na vejcích
,
jež kvona

opustila a j.).

Ciszewski 171 ; Šejn II 103; Malinowski II (100) ; Frey 1 ; Václavek
1898. 4; Onukov 183; Ztf. f. 6. V. 3. 1897 (377) k stránce 214;
Holuby (214).

76. Hospodáíek. (Setek, Plivník.)

Z drobné mythologie slovanské (Nár. Vstník. 10. 1915. s. 73—81).

Hospodáíek je pomocný duch, jímž lze nabyti bohatství. Povsti
o nm jsou v Cechách, v západních zemích slovanských až po ernou
Horu, po rznu i u západních národ a na germánském severu. U Malo-
rus, pravoslavných slovanských národ na jihovýchodu a severo-
východu ^nenalezena.

V Cechách je hojná od poloviny XIX. století, známá již v XVIII.

století. Šotek líhne se z vejce erné slepice s rznými podmínkami
'(vejce musí být nošeno pod paží, lovk nesmí se mýt, stíhat, modlit

atd.), nkdy i s úpisem zlému duchu. Polívka shledal velmi hojné texty

západoslovanské, pecházející nejdále na sever k Polákm z Poznan,
na východ do Halie (a Rumunska), pomrn idší u Nmc, Dán,
Švéd, ve francouzském Švýcarsku.

Jiné texty vypravují o zmoklém kueti, jež se mní v „špiritusa",

neb o motýlu, brouku, schovaném do škatulky (souvisí s povstmi
o koce, mouše atd., zavené jako talisman a mnící se v erta, s man-
dragorou atd., a s vrou o arovné moci vejce).

Archiv 22. 1900 (303); Nár. Vstník 4. 1909 (9); 10. 1915
(73—81); Opavské a Hanácké povídky 18 (61) 2 ; 46; M 1892

(133); Ztf. f. 6. Volkskunde 4. 1898 (272).

77. Hrbá uzdravený a hrbá potrestaný

.

KHM. 182.

Pietro Piperno: De nuce mága Beneventana. Neapol 1647 (41):

Hrbatý švec Lomberto jde veer ped božím tlem z Beneventa do
Altavilly. Na poli u eky taní muži a ženy, jež považuje za žence.

Taní s nimi. Zpívají: Ben venga il giovedi e'l venerdi, on dodává
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k tomu E lo sabbato e la domenica. Když pak hodují pod oechem,
vrazí mu jeden taneník hrb wdo prsou; on vykikne: Ježíš, Maria, ta-

neníci, stul i svtla zmizí. Švec pozná, že to byly arodjnice. Ráno
jej žena nepozná, že je bez hrbu.

V této form blíží se látka o uzdraveném hrbái látce typu

Švanda dudák.

Francesco Redi r. 1689 v listu Lorenzovi Bellinimu vypravuje

o hrbái, jenž s erty a arodjnicemi tanil pvabn pod oechem
v Beneventu ; uezali mu hrb máslovou pilou a ránu zalepili marcipánem.

Hrbá z Peretoly, který o tom uslyšel, šel s nimi také tanit, ale choval

se nemotorn: pilepili mu za to smolou hrb prvního hrbáe na prsa.

Lidová tradice nmecká vypravuje astji o hrbatých hudebnících

a tím se blíží rovnž jako Piperno typu „Švanda Dudák". Ve Francii

astji než jinde místo arodjnic víly, skítkové. Nejvíce text z Francie

a z Nmecka. Mimo to astji v Nizozemí, Irsku (Skotsko jen jednou),

Itálii, porznu ze Španl, Portugalska; z Cech, Slovenska, Ruska, Litvy,

Lotyšska jen po jednom textu.

Východní tradice odchylná: Siddhikr 14: chuas vezme tanícím

duchm kouzelné kladivo
;

jeho bohatý bratr jde též mezi duchy, za-

vážou mu uzel na nose. V japonském textu schová se lovk, jenž má
na ele nádor, ve tm do stromu, duchové taní kolem stromu, muž
taní s nimi, duchové mu nádor odstraní. Jiný muž s takovým nádorem
jde též s duchy tanit, omrzí je, pidají mu ješt nádor prvního.

Arabský text: Nawéígí (1383—1455): Hrbá sedí sám v lázni,

popíjí a zpívá. Démon vrazí na skrz ze v podob slona, hrbá se

nelekne, ale zve jej ke stolu. Ducha to tší, sejme mu hrb a hodí jej

na strop. Jiný hrbá tam jde také, ale lekne se ducha a duch mu pi-
lepí hrb prvního hrbáe.

Archiv 29. 1907 (474); 33. 1912 (605) 38; Nár. Sborník 4/5 1899

(155) k str. 496; Lett. Schwánke 38. Bédier, Les Fabliaux 3. vyd.

(276—277).

78. Chránnec osudu a pout pro ti zlaté vlasy (k slunci).

Ref. o spisu: E. Cosquin, La legend du page de Ste Elisabethe

de Portugal Paris 1912. KHM. 29.

Junianus Justinus (II.— III. stol. po Kr.) ve výtahu z Pompeja Troga
(asi r. 9 po Kr.) kap. 44: Gargoris, král Kuret v jižní Hispanii uí
svj národ brtnictví. Jeho dcera má nemanželské dít, král je dá po-

hodit, zv je však kojí. Dá je položit na stezku skotu, skot se mu
vyhne a kojí je. Hodí je psm a sviním, jež se o n starají. Je hozeno
do moského píboje, vlna je vynese. La kojí hocha, jenž bhá s je-

leny, je se stádem chycen, uveden ke králi, jenž po tvái a po zna-

meních pozná vnuka. Dá jej vychovat, hoch Habis stane se králem,

nauí lid zemdlství. (Královská povst, píbuzná s povstmi o Kyrovi,.

Romulovi a Removi.)

Seng-huei (t 280): Liu tu tsi king (Chavannes Tripitaka chinois

III é. 45) : Chuas odloží své dcko na kižovatce, v den slavnosti,

brahrnan prorokuje velké dstojenství dcku v ten den narozenému.
Bohá vezme si nalezené dít, ale když má pak sám syna, chce nale-
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žence zahubit: pohodí jej do píkopu, ovce jej kojí; hodí jej na cestu

vozovou, skot dít chrání; hodí jej do houští, dít vyvázne.

Když vzroste dít v hocha, pošle jej bohá s listem ke kovolijci,

naizuje v listu, hodit doruitele do pece. Boháv hoch, jenž prohrává

ve he s hochy, nechá nalezence hrát za sebe, doruí sám list a je zabit.

Bohá pošle nalezence-jinocha s listem k správci, aby jej dal hodit

do vody. Jinoch penocuje cestou u brahmana, dcera brahmanova vezme
spícímu list a zmní jej v rozkaz, aby byl jinoch s ni oddán. Bohá
hnvem zeme (hoch ddí).

Tato látka byla v Indii od V. století asto spracována umle,
rekové tch povídek slují Ghosaka, Dámannaka, Candrahása, Campaka,
Qrípundža.

Ztracený ecký text kesanský, zachovaný v Egypt kopticky

a arabsky, jedná o Thalassionovi (Talásónovi, Taláfínovi, Báhránovi):

Bohá Markianos, jenž má dceru, vidí, jak andl Michael vyprosí rodící

chudé žen od Krista úlevu, slyší Kristovo žehnání, že hoch sddí jeho

majetek, chce hocha zahubit. Hodí jej v pytli do moe, pastý (rybá)

najde pytel na behu, hocha vychová. Kupec na cestách pijde k pa-

stýi (rybái), pozná hocha, pošle jej dom s listem k žen, aby jej

zabila. Andl Michael se setká s hochem, zmní rozkaz v listu, aby

posel byl oddán s kupcovou dcerou. Kupec dojede k svatb, zraní se

a zeme (kaje se).

Gottfried z Viterba (1120—1190) Pantheon (Pertz Mon. 22 Hist.

VI s. 243): Za císae Konráda II. (1024—1039) v Nmecku skrývá se

rušitel míru, hrab Luitpold, v lesní chatri s thotnou ženou. Konrád

na lovu penocuje u domnlého chuasa, hlas z nebe mu vstí, že dít

v noci narozené bude jeho zetm a ddicem. Poruí sluhm hocha zabit

a pinést srdce. Sluhové dít pohodí, pinesou srdce zajeí. Dít najde

vévoda, vychová je, císa hocha u vévody pozná, pošle jej s listem k cí-

saovn, naizuje v listu hocha zabit. Hoch Jindich penocuje u knze,

jenž zmní rozkaz v listu, aby byl posel oddán s dcerou císae. Císa
dojede po svatb a smíí se. Spracováno pozdji nkolikrát, vedle toho

v nkterých Gestech Romanorum obdobná povídka o synu lovce a cí-

sae Hanybalovi.

Francouzský Dit a francouzská Istoire o císai Konstantinovi Ve-

likém, z XIII. stol. (Veselovskij Romania 1877 s. 162; Moland a Héricault

Nouvelles du XIIIe sicle 1856). Byzantský pohanský císa chodí v noci

mstem s prvodcem, slyší kik ženy rodící, a jejího manžela, astro-

noma, jak se modlí, aby žena nerodila, až v šastný okamžik, jenž dítti

zaruuje šastný osud, svatbu s dcerou císae. Císa chce dít zabít, ale

dá je zranné hodit prvodcem do moe. Prvodce je pohodí u kláštera,

opat dá dít vyléit a vychovat (léka žádá mnoho penz, opat poktí

dít „qu'il ot cousté tant" na jméno Coustant). Opat s jinochem pijde

k císai. Císa jej pozná, pošle jej s listem ke kastelánovi, aby posla

zabil. Jinoch, ekaje, usne v zahrad, králova dcera pete psaní a vy-

mní je za jiné s rozkazem, aby posel byl s ní oddán. (Motiv o zahrad

je též v indických povídkách.) Král pijede pozd a smíí se; V Itálii

z XVI. století je obdobná povídka o Florindovi, jenž se ve Španlsku

stane chotm princezny a králem.
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Postup povídky: V ecku poátkem I. stol. (u Pompeja Troga)
vysazování nemanželského královského dítte zvi a uvržení do moe.
V ín, z buddhismu v III. stol. (Seng-huei) vysazování chuasova dítte,

jemuž je prorokováno dstojenství, boháem zvi. K tomu se pipojuje

úkladné poselství hocha do hutí, a úkladné poselství jinocha s listem

k správci, jež koní svatbou (další zmny : vštní osudu hocha, že bude
ddit po bohái, úklad zavraždním v lese, zmna listu dívkou v zahrad,
úklad vraždou po svatb a j.). Hození do moe schází. ecká povídka

kesanská o vštní osudu pi narození chudého hocha, že bude ddit
po bohái Markianovi, hození do moe a poselství s úkladným listem

k žen. Vysazování zvi a cesta do hutí scházejí. Látka o Markianovi

se šíí do Egypta knižn, pak do tradice Ruska a k sousedm (má
i vysazování) a do tureckých román (i s vysazováním a závreným
úkladem po svatb). V stedovké Evrop pseudohistorické povídky
o Jindichu III., o Konstantinovi s proroctvím o budoucím zeti a s vy-

sazováním (v Konstantinovi ozvna hození do moe).
Mimo to motivy o poselství do hutí a o poselství s úkladným listem

samostatn. Motiv o poselství do hutí rozebral Cosquin: La legend du
page de Ste. Elisabeth de Portugal Paíž 1912 (Polívkv referát v Archiv
f. slav. Phil. 35. 1914. s. 515—518). Motiv o poselství s úkladným listem

je již v XII stol. u Saxona Grammatika o Amlethovi (Kniha III. . 86.

a kniha IV).

V lidové tradici Evropy povídky o chránnci osudu se objevují

samostatn v rozmanitých podobách, s vysazováním v lese, vražedným
úkladem i uvržením do vody, poselství do huti jako samostatná povídka,

ale poselství k žen s úkladným listem je spojeno s vysazováním i s há-

zením do vody. Místo závreného úkladu po svatb nkterých povídek
indických a tureckých bývá navázána jiná, samostatná jinak látka: o vy-

slání jinocha na dalekou výpravu.

Tato povídka se objevuje poprvé v assyrštin, na tabulkách ze

VII. století ped Kristem (vyobrazení assyrská již z tetího tisíciletí ped
Kristem) a jedná o Izdubarovi (Jeremiáš: Izdubar— Nimrud. Lipsko
1891. s. 14—44): Izdubar, stížený vyrážkou, jde do zásvtí k praotci

se vyléit a zeptat se na svoje budoucí osudy. Cestou unikne lvu u horské

sluje, pijde k pohoí temnoty, jehož vchod hlídají dva obi — štíi,

kteí jej, poloboha, propustí. Projde temnotou k moi, ke krásnému
stromu na behu a k paláci dívky, do njž si vynutí vstup (Porušeno).

Dívka jej pouí o nebezpeí další cesty. Najde pívozníka, pipraví mu
veslo, propluje vodstvem smrti k zemi blažených. Praotec jej na týden
uspí, pramáti mu dá kouzelný nápoj, pívczník jej peveze k pramenu
života, kde se uzdraví. Praotec s ním sdlí tajemství omlazující byliny,

dá mu nádherný šat, v nmž se Izdubar vrátí zpt.
Dalších osud této látky v umlé literatue neznáme. V evropské

tradici látka tato, bu ve spojení s chránncem osudu neb samostatn,
má dva typy : Rek (výjimkou dívka) je poslán k Slunci (k Štstí, k Osudu)
s otázkou, týkající se lidského života. Rek je poslán k hrozivé bytosti

za moem, má od ní pinést ti zlaté vlasy a p. Cestou pvodn pi-
chází ke kouzelnému stromu (k dívce), je pevážen pes moe rybou.
Motiv se rozvíjí v nkolik mst krutým osudem postižených (msto bez
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vody, msto s usýchajícím stromem, jehož plody omlazují, msto ne-

mocných, zakletých princezen a j., místo ryby pívoznik, baba). Poutník

má se na konci cesty zeptat na pomoc postiženým (pevozníku, ryb,
jak dlouho budou pevážet). Nkdy též cestou srážející se skály, temnoty,

vody, nebezpené potvory, místo pívoznika ert, jenž z trestu drží kamen
a p. U nebezpeného netvora (drak, obr, pták, Vítr, ert) pomáhá
poutníkovi žena, jež jej schová, netvoru ve spaní trhá zlaté vlasy a ptá

se ho na pomoc nešastným mstm, jakoby se jí o nich zdálo. Od-
pov pívozníkovi zní, že má zanechat v lodi (utopit) toho, koho pe-
váží. Poutník sdlí s pevozníkem radu až když je pevezen, pomže mstm,
vrátí se bohat (Tchán jde po nm na výpravu, uvázne u pívoznika);

Úhrn prací o obou látkách v Nár. Vstníku XII 1917 (369—417);
XIII. 1918 (76—78); Onukov 28, 148; Groome 38; Cosquin (5Í4-520) ;

Gonet 27; Rozdolskyj 61, 62, 68; Novely 2; Rokossowska 55 ; Ciszewski

59, 109; Gavrilovi 6; Zbirnyk I 1, 21; Kallas 36; Hnajtuk IV, 26;

Hnatjuk Archiv 21 (301) 26; Bunker 66; Šapkarev 131; Archiv 27.

1905 (615); 36 1916 (568); Nár. Sborník II 1898 (1001 k stránce 219

. 5; Nár. Vstník 1. 1906 (51); 2. 1907 (150) 6; (183)25.; 12. 1917.

(331) 2; Zft d. Vereins f. Volkskunde 12. 1902 (125).

78. Chytrá dcera.

Kladské povídky I 4 (17— 18) ; II 56 (194— 197) ; II 63 (220-221);
Opavské a Hanácké povídky 7 (27); 58 (156—158); KHM. 94.

A. Otázky a odpovdi: Maháumag-gadžátaka (Dacakumaraaritam
ed. JJ. Meyer s. 96—103).

Bodhisattva jako princ se má ženit, jde hledat, jsa pevleen za

krejího, vhodnou nevstu. Potká Amaradeví, nesoucí na pole schudlému

otci rýžovou kaši.

Zkouší ji, ukáže jí pst, dívka pochopí otázku (zda je provdána)

odpoví otevenou dlaní (je svobodna).

Bodhisattva se vyptává

:

Jak se jmenuješ? — Co nebylo, nebude, není — nesmrtelno

(Amara).
Komu neseš kaši? — Prvnímu božstvu — otci.

Co dlá otec? — Z jednoho dv — oe.
Kde oe ? — Odkud se nikdo nevrací — u hbitova.

Pijdeš ješt? — Pijde-li to, nepijdu; nepijde-li to, pijdu —
(povode).

Dívka mu nabídne jídlo: on eká, jak mu je podá a pozná, že je

dokonalá hospodyn. Jde pak k její matce, ve vsi spravuje odv a n-
kolik dní zkouší dívku. Vytýká jí neprávem zkažená jídla, dívka snáší

výtky pokorn (motiv Griseldin).

Bodhisattva si dívku od rodi vyžádá, jako chudý krejí jde s ní

do msta. Zanechá ji však u strážce brány, s nímž se smluví, posílá

pak muže, aby penzi dívku svádl. Dívka peníze odmítne. Je pak ná-

siln dovleena ke králi, ale nepozná ho: smje se a pláe, vykládá,

že se raduje nad královou mocí a pláe nad násilím, jež páše, že za to

pijde do pekla. Je dovedena zpt, Bodhisattva k ní pijde jako krejí,

ráno je uznána jeho matkou za chof Bodhisattvy. (Motiv Pyšné princezny.)
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Dále pokrauje džátaka jako látka o Tech nápadnících vdané ženy.

Bodhisattva je oernn, prchá, dvoané chtí jeho ženu svést, ale ona
je podvede a muže zachrání.

Otázky a odpovdi, obdobné rozmluv Bodhisattvy s Amaradeví,
jsou v rozmluvách Salamouna a Markolfa. Staroruská legenda z XVI
století (KHM. II s. 356) vypravuje o nemocném knížeti Petrovi, jenž

se setká s dívkou Fevronijí, která na otázku po rodiích odpoví, že

šli plakat na dluh a na otázku po bratrovi, že se šel dívat skrz nohy
do hrobu (lezl na strom). Dívka slíbí knížete uzdravit a eší ješt vtipn
uložené úkoly.

Otázky a odpovdi mezi králem a dívkou (i hochem) jsou v tradici

velmi hojné a rozmanité. Obvykle: Otec v lese nechá co najde, pinese,

co nenajde (vši), matka pee sndený chléb (na oplátku), sestra opla-

kává loský smích a p.

Romanov VI 51 ; KHM. II (359—362).
B. Hádanky a úkoly.

Ragnar Lodbrok Sága (Poznámky Grimm Reclam s. 184—185.);

Aslaug, dcera Brunhildy a Sigurda, je stíhána neštstím, je selkou pod
jménem Kraka. Ragnar zkouší její ostrovtip hádankou, pak jí naídí,

aby pišla obleena, neobleena, sytá a ne sytá, ne sama a ne v prvodu.
Kraka jde nahá v rybáské síti, kousla do esneku, aby se zdálo, že

jedla, je provázena psem. Král však pohrdá potom domnlou selkou,

lidé mu radí ji zapudit, on sám uchází se o Ingeborgu, dceru švédského
krále Eisteina. Aslaug- zví kouzlem jeho úmysl, v noci mu zjeví svj
královský pvod a získá jeho lásku. (Blíží se motivu látek, píbuzných
s Griseldou.)

Messenius (Sved): Disa, divadelní hra z r. 1611. V dob hladu

mají být pobiti starci ve Švédsku. Disa dcera radního, íká, že zná

lepší prostedek. Král ji povolá k sob, má pijít ne pšky, ne komo,
ne vozem, ne po vodé, ne obleena, ne neobleena, ne v roce, ne

v msíci, ne ve dne, ne v noci. Disa pijde jednou nohou v saních,

druhou na kozlu, zahalená v sí, za šera v úplku. Radí králi, aby ne-

dal zabíjet starce, ale, aby uril lidi losem k vysthování. Král schválí

její radu a vezme si ji za chof.

Anglian Jan Gower v Confessio amantis koncem XIV. století vy-

pravuje o španlském králi Alfonsovi, jenž dá rytíi Pedrovi 3 hádanky

:

co potebuje nejmén pomoci a nejvíc dostává; co je nejcennjší a nej-

mí stojí ; co stojí nejvíc a má nejmén ceny. Pedrova trnáctiletá dcera
Petroniila jde druhý den místo otce ke králi a odpoví: zem, pokora,
hrdost. Král dá Pedrovi hrabství a Petronillu si vezme.

Lidové povídky mají tento základní typ: v úvodu líí se bu spor
dvou soused o meze, neb spor dvou sedlák o krávu, neb píbh se

zlatým hmoždíem, jejž najde lovk a pes výstrahu své dcery jej nese
králi. Král chce na nm pak ješt zlatou palici a hrozí mu smrtí. V prv-

ních dvou úvodech soudce dává hádanky sedlákm, v tetím král muži
s hmoždíem.

Hádanky bývají dosti rozmanité a mly by býti pesn srovnány,
aby byly sestaveny skupiny, které vytvoily. V evropských textech bývá
to obyejn: co je nejsladší, nejtlustší, nejrychlejší (nejbystejší), a v prv-
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nich dvou pípadech jsou odpovdi dvojité: žena bohatého, jenž nemá
pravdu, hádá na svj med, svou svini, svého kon, dcera chuasa na

spánek, zemi, myšlenku (zrak.).

Nkdy následují nemožné úkoly, na nž dívka odpovídá podobné

:

má nap. vypstovat hned z vajec slepice: dívka pošle soudci proso,

aby je hned zašil a nechat vyrst na potravu kuatm. Neb má z nití

upíst šat: pošle soudci dva proutky, aby z nich udlal stav a cívku a p.

Ve zpsobu, jak pijít, jejž soudce (král) dívce ukládá, je též mnoho
variant: základem bývá, aby pišla obleena, neobleena, pšky, ne pšky,
s darem, bez daru (nese zajíce, jejž pustí) a p. Dalším motivem je pod-
mínka soudcova, aby žena nikdy se nepletla do jeho úadu. Soudce se

však dá uplatit, aby pisoudil híb, nalezené pod vozem (hebcem a p.)

majetníkovi vozu, ne majetníkovi kobyly. Zena radí odsouzenému, aby
na souši prostíral sít a odpovdl na výsmch soudce, že mohou být

na souši ryby práv tak, jako mže mít vz híb (píklad mívá rzné
varianty).

Soudce chce ženu zapudit, dovolí jí, aby vzala sebou, co je jí

nejmilejšího. Zena opije muže, odveze si ho sebou, muž jí odpustí.

Východní lidové texty mají mnohé odchylky. V KHM. II (357

—

373) jsou probrány jednotlivé motivy o sob i ve všech jiných látkách,

s povídkou o chytré dívce jinak nesouvisících, a také motivy, jež do
této látky vnikly cizím vlivem. Jednak hádanky, jichž stopy jsou již

u Plutarcha a v legend o Salomounovi a Davidovi, pak záhadné od-

povdi, jež tvoí zvláštní látku, založenou na rozmluvách Šalomouna
s Markolfem a zde jsou jen vneseny (zvláštní úkol obratn rozdliti

peeni je samostatná anekdota) ; úkoly, jak má dívka pijít, jež v stedo-
vkých textech jsou ukládány i muži (s mnohými cizími motivy); zvláštní

úkoly, kde dívka na nemožný úkol odpovídá stejn nemožnou žádostí

mají mnoho vliv z cizích látek (nap. z anekdoty o potrestaném zdražo-

vateli motiv o vaených vejcích a setí vaeného prosa a p.) ;
píklady,

uvádjící nesprávný rozsudek ab absurdum.
Polívka rozbírá hlavn texty slovanské a sestavuje v nich píbuz-

nosti jednotlivých motiv.
Benfey kladl pvod látky do Indie, ale autorm poznámek ke

KHM., a piznávají shody jednotlivostí, nezdá se, že by pvod celé

látky, spojené i se závrem po satku, byl v Orientu prokázán.

Dojista látka prošla nkolikerým literárním spracováním, jež za-

nechávalo stopy i v podání, a její rozkvt i šíení žádají dalšího studia.

Nár. Sborník 1. 1897 (142) 1; Nár. Vstník 2. 1907 (298) 20;

Šapkarev 24, 99, 212; Gabršek III 12; Cercha 1 ; Gonet 4 ; Ciszewski

192, 193; Holuby (262); Šejn II 92; Václavek 4; Lett. Schwánke 23;

Malinowski II (183); Onukov 49, 186; Hnatjuk Zbirnik III Novely 27;

Hnatjuk IV, Povsti 3; Hnajtuk Archiv 22 (301) 3; (306) 207; (307) 350.

C. Dlení peené.
Tento motiv se objevuje poprvé v Midraš Echa rabbati z konce

7. stol. v Palestin (KHM. II. s. 360 pozn. 1.)

Host, jenž pijel po lodi, dlí pi veei kue : hlavu otci (hlava

rodiny), matce útroby (rodila dti) dv nohy synm (opory domu) dvma
dcerám kídla (brzy odletí), sob trup (jako lo). V 8. stol. již
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arabsky, pak turecky. V Evrop Scala celi, Pauli Schimpf u. Ernst 58,
Hans Sachs Bajky 215 a mnohokrát. V lidové tradici hojn, v mnohých
variantech.

S chytrou dívkou je spojen tento motiv tak, že dívka ped králem
dlí jídlo, král v noci naslouchá tajn, jak dívka vykládá smysl dlení.

KHM. II (360—361) pozn. 1; Hnatjuk Archiv 22 (305) 121; On-
ukov 172; Mallorca 24; Archiv 29. 1907 (452) 261.

80 Ikaros.

Federowski 388.

81. Jelen s kižem.

Povídky Opavské a Hanácké 49 (119—122).
H. Gaidoz v spisu La Rage et St. Hubert (Paris 1887) vypravuje

legendu o sv. Placidovi, kterou složil Jan Damascenský v 8. století:

Placidus pronásledoval jelena, spatil však mezi jeho parohy kíž, a jelen

k nmu promluvil prav, že zná jeho dobré skutky, ale žádá, aby mu
náležel celý. Placidus pochopil, že k nmu mluví Kristus a stal se ke-
sanem. V druhé polovin XV. století byla tato episoda vložena do
legendy o sv. Hubertovi v Ardennách, pozdji slouena s legendou
o divokém lovci, jenž musí lovit až do soudného dne. V stedovku
byla vložena též do eckého eposu Digenes Akritas.

Polívka uvádí nmecké lidové povídky, v nichž se zjevuje jelen

s kížem lovci, který honí ve svátek. Pipojuje maloruskou, bloruskou,
polskou a chorvatskou povst, v nichž lovec, lovící ve svátek, je pak
potrestán.

Mimo to pidává jinou povídku, látkov samostatnou, o lovci, pro-
následujícím la, která se utee pod ochranu poustevníka. Poustevník
lovce kára a obrátí na víru. Legenda ta nalézá se již u mongolských
a ínských buddhist, hojn pak v evropských legendách kesanských
(v eských o sv. Ivanu a knížeti Boivojovi).

82. Jidáš.

Drobné píspvky. Praha 1891. III.

Oecumenius ve výkladu ke skutkm apoštolským a Theofylakt ve
výkladu k Matoušovi vypravují, že Jidáš, obsiv se, nezemel, ale natekl,

byl žrán ervy, až pukl a páchnul. Jacobus de Voragine v zlaté legend
(kap. 45) vypravuje legendu založenou na látkách o incestu. Jeho le-

genda byla pejata do ruské literatury. Arabské evangelium infantiae

má jinou povst o hochu, posedlém áblem, jenž každého kouše. Matka
jej pivede k Pann Marii, posadí jej k dítti Ježíšovi; hoch Ježíše jen
uhodí, dabel z nho vyjde.

Hoch je Jidáš, místo, do kterého Krista uhodil, probodnou židé
Kristu na kíži kopím.

Nkteré legendy o kajícím zbojníkovi (Záhoovo lože) souvisí také
s legendou o Jidáši.

V legend o Brandanov pouti nalezne Brandan Jidáše v moi na
balvanu, kde šátek, jejž daroval kdysi malomocnému, jej ovívá. Tuto
úlevu z muk pekelných mívá jen v nedli. Podobn v románu o Huonovi
z Bordeaux.
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Gottfried z Viterba vypravuje historii ticeti penízu, jež dostal

Jidáš za zradu. Historie ta, spojená s píbhem tí král, asto se opa-

kuje a v rzných variantách.

Evangelium Nikodémovo ve dvou pozdních eckých rukopisích

spojuje legendu o Jidášovi s legendou o muži, jenž neví v Kristovo

z mrtvých vstání, prav, že uví, zakokrhá-li vaený kohout. Kohout
oživne a zakokrhá. Tento motiv o oživlm vaeném zvíeti (i ryb a j.)

je asto uvádn již v Orientu a pak v kesanských legendách Evropy
ve zcela jiných látkách. (O tomto motivu Archiv 19. 1897 s. 263
k stránce 185; Znamení života s. 21. Viz zde Kristova smrt.)

O Jidášovi vypravuje tento motiv také legenda eská. eskou le-

gendu o Jidášovi máme dle Jakuba de Voragine v passionalu, pak dva
zlomky veršovaného spracování.

83. Jovinian.

Gesta Rom. (ed. J. V. Novák . 40): Pyšný císa Jovinian se po-

važuje za boha. Na lovu se koupe, jeho strážný andl vezme jeho roucho
a v jeho podob odjede k družin. Císa, jsa nahý, jde k hradu svého
rytíe, ale je považován za žebráka a vyhnán. Jde k vévodovi, ale je

uvznn, bit a vyhnán. Jde do svého paláce, prosí vrátného, aby jej

pustil k císaovn. Jeho dvojník jej dá pedvolat, ale ani císaovna,

ani dvoané se k nmu nehlásí. Jovinian je pak vláen na koskéna
ocasu a vyhnán. Uchýlí se k poustevníkovi, jenž býval jeho zpovd-
níkem. Poustevník jej odhání, ale Jovinian se mu skrz okno zpovídá,

zvlášt že jednou v noci na loži pemýšlel o tom, že není boha, mimo
nj. Poustevník dá mu rozhešení a pozná jej, dá mu své roucho, pošle

jej k paláci. Vrátný jej hned pozná, jeho strážný andl jej posadí vedle

sebe, vyloží všem, co se stalo a zmizí.

Archiv 21. 1899 (271) 5; Ciszewski 48; Hnatjuk Legendy 5.

84. Kajícný ert.

Pohádkoslovné studie IV. 1. 6.; KHM. II (294).

ert ukradne chuasovi, pracujícímu, jídlo. Chuas nekleje, ale

peje jídlo zlodji. ert je za to poslán chuasovi sloužit. Koná nad-

lidské práce, získává obilí, seno, dobytek, kon, díví na stavbu, koná

robotu, obírá lakomce, koná tžké úkoly, uložené pánem na zámku, na

konec ,se dá poznat, potrestá lakomce, neb odveze pána do pekla.

Úvod je založen na Jobov knize Starého Zákona (Kulda IV.

. 13. pímo navazuje na historii Jobovu), ale je zmnn vlivem po-

vídek o ertu, jenž svádí lidi ke klení, po pípad bere lidem vci,

o nichž íkají, aby je ert vzal. Nkdy je ert též trestán za kradenou

almužnu. Odsouzení erta nkdy jen zmínkou, jindy snm v pekle, neb

Bh, sv. Jií odsuzují erta.

Služba u chuasa má ti formy, rzn zdrazované: ert pomáhá
chuasovi v práci a zásobí jej od lakomce neb robotou. ert trestá

lakomce, jímž se dal najmout, tím, že na nm vymáhá velkou odmnu.
ert koná v zámku robotu, i tžké úkoly.

Motivy konané práce jsou rzn vyzdobeny a stídány : posee
louku, obilí, porazí les a upraví jej v pole, rozhodí hnj, vymlátí celou
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úrodu najednou, radí sít dle toho, jaký bude rok, najde poklad, sveze

díví a postaví chalupu.

U lakomce vyžádá si tolik obilí, sena, kolik unese neb odveze,

vezme vše. Když za ním posílají divokého hebce, býka, kance, odnese

i ta zvíata. Poídí si vz, kon z pouhých kostí, prodá kon lakomci,

jemuž se rozpadnou. Odváží strom neb skálu na zámek, boí tím bránu

a sklepy.

Piveze mlynái v pytlích ezanku a vynutí na nm mouku. Krade
lakomci obilí, zkamení babu, která hlídá špejchar, lakomec prosí, aby
odstranil mrtvolu, ale ert ji sází v noci na kon, na krávu atd. a bere

si pak ten dobytek. Pomocí zkamenlé baby utopí lakomce.

Má dovézt pána do pekla a nechá jej tam.

Textv podléhají asto vlivu látky o silákovi, jenž slouží u sedláka,

i jiným látkám.

Polívka sebral pes tyicet text, nejvíce na Malé i Bílé Rusi

a v Polsku, jen pt je chorvatských a slovinských, ti eské a jeden

litevský (KHM. II s. 294 ješt dva nmecké, jeden rumunský). Nalezl,

že látka vznikla na území slovanském a sice katolickém a uniatském,

vyhýbajíc se území pravoslavnému.

Pipojuje ješt nmeckou látku Bruder Rausch, o ertovi, jenž

slouží v kláštee a psobí rozbroj mezi klášterníky, která mimo N-
mecko objevuje se ojedinle na Islandu, a proniká po rznu na Moravu
i do Polska.

Rokossowska 12, 80; Zbirnik \ 17; Hnatjuk IV 1; Hnatjuk IVo

28, 29; Hnatjuk Archiv 21 (301) 28, 29; Gonet 23; Kulda IV 13;

Malinowski II '82); Hrinenko II 68, 69; Federowski 87; Rozdolškyj

Novely 11; Kladské II 88 (263).

85. Kázáni.

Kázání pohne sedláka k slzám — pipomnlo mu jeho kozla. Nár.

Vstník 1. 1906 (51).

86. Kdo dív promluví.

Povídky Opavské a Hanácké 54 (135—141).
Muž vsadí se se ženou, kdo dovede lépe mleti. Dvodem je bud

výitka žen, že ženy jsou hašteivé, neb spor muž, kdo je línjší,

neb spor manžel, kdo má se starat o domácnost (mýt nádobí, zavít

dvee a p.). V rozuzlení vítzí nkdy muž, nkdy žena. Hlavní pée je

vnována vtipu, jak ten, kdo prohraje, je pohnut, aby promluvil: zlodj

vniká do domu a krade, muž je trýznn, žena je obtžována záletníkem

a mnohé jiné. Rozluštní bu tím, že líný muž je zcela lhostejný, ímž
vzbudí ženinu nelibost, neb že žárlí a dá se svésti k ei a p. Povídky,

a mají nekonený poet variant a probíhají po staletí Asií a Evropou,

jsou látkov píbuzný.
V literárních spracováních jsou zastoupeny všechny typy.

V sanskrtu je povídka (Zft. d. morgenlánd. Ges. 58 s. 363) o tyech
mužích, kteí se vsadili, kdo je nejhloupjší.

Tetí z nich se vsadí se svou ženou, že ten, kdo dív promluví,

musí dát druhému koláe. Do domu vnikne zlodj, nerušené krade,
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stahuje konen s ženy spodní roucho. Zena rozhnvána volá na muže,
pro to trpí — prohraje.

Tamilská povídka o tyech hloupých brahmanech (ibid. s. 367).

Muž vyítá ženám žvatlavost, žena se s ním vsadí o betelový list, kdo
dív promluví. Manželé mlí, lidé ráno myslí, že jsou okouzleni, brahman
pálí muže roztaveným zlatem, muž mlí, ale žena volá „dost" a prohraje.

Giovanni Sercambi (i* 1424) vypravuje v tetí novele o novoman-
želích, kteí se smluví, že ten, kdo po svatební noci první promluví,

bude mýt nádobí. Sousedé žasnou, ale manžel navede pítele, aby pišel

vyslechnout jeho závt a kladl mu otázky, na které bude odpovídat

jen kýváním hlavy. Zena nesouhlasí se závtí a promluví.

Ve francouzské frašce z první poloviny XVI. století žena zlobí se

na muže, že zpívá, muž jí vyítá její jazyk, žena se vsadí o dva halée,

že dovede lip mlet než muž. Pijde poutník, políbí ženu, muž zakleje

a zbije ho.

Straparola v Piacevoli Notti (VIII. 1) vypravuje o tech líných

mládencích, kteí se hádají o nalezený prsten ; má patit tomu, kdo
prokáže nejvtší lenost. Nejmladší se ožení s línou dívkou, hádají se

kdo má zavít dvée, shodnou se, že ten, kdo dív promluví. Sluha

hledá v noci svtlo, volá marn pána, pijde k panin posteli . . . paní

pak vstane a vyte muži, že to strpl (shoda s textem sanskrtským).

Podobn Ouville ve svých povídkách z r. 1680. Skotská balada z r.

1776 má sázku o zavení dveí, ale prohraje muž, jenž brání poutníku

líbat ženu (shoda s francouzskou fraškou). Anglická hra z r. 1790 má
rovnž sázku o dveích, ale pijde námoník, jenž nabízí, jak by se

dalo mlení pomoci, žena souhlasí a prohraje.

Ve frašce J. Ayrera z Norimberka z po. XVII. stol. žárlivý muž
rozhodne, že vinen bude ten, kdo první se dotkne polévky neb pro-

mluví. Promluví sám, když nápadník jeho ženy pijde, aby ji odvedl.

Lidové povídky sebrány Kóhlerem, Cloustonem, Bassetem, Wes-
selskim, Boltem, Chauvinem. Polívka rozbírá povídky, jednající o tom,

kdo má odnést mísu, neb konat domácí práci (eské, slovenské, polské,

maloruské, wallonskou, benátskou, nmecké, francouzské, vlámskou, si-

cilskou a srbskou). Pak z východu turecké o Nasreddinovi, novoara-

mejskou, arabské, jihoindickou, kašmírskou, indickou, srbskou. Vzájemné

píbuznosti lidových povídek, v nichž jsou promíšeny rzné motivy, bude

teba ješt stanoviti.

Václavek 5; Nár. Vstník 2. 1907 (298) 6.

87. Kdo dív se rozzlobí (Fanch Sconarnec).

Kladské povídky I 51 (98—102); Opavské a Hanácké povídky

10 (45—46); KHM. II (293).

Hoch (nejmladší ze tí bratí) vstoupí do služby k sedlákovi na

rok (až kukaka zakuká, t. j. do jara) s podmínkou, že, kdo z nich se

díve rozzlobí, tomu smí druhý uíznout nos (sedít emeny ze zad).

Hochovi brati sloužili již díve u sedláka, ztratili nos. Sedlák nedává

hochovi jíst (vymlouvá se, že knz naídil v nedli celý týden pst,

hoch píští nedli jde do kostela — ve statku jsou jen jedny boty —
a sdluje, že knz naídil celý týden hody). Hoch prodává židovi obilí,
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neb prodá voly, prasata (zastrká rohy, ocásky do bahna) hoduje v ho-
spod. (Sedlák pošle hocha na roští, ale když si hoch krájí chléb, volá

na nj „curuk", aby si ukrojil málo, radí mu, aby smoil chleba v stu-

dánce, že bude vtší. Hoch udlá jen jednu otýpku, namoí ji v stu-

dánce, dává sedlákovi hádat, kolik otýpek udlal, když sedlák hádá
mnoho, volá na nj také „curuk").

Sedlák pošle hocha orat (skládat hnj), psík mu má ukázat pole.

Psík si lehne cestou, hoch tam oe (skládá hnj), když psík prolézá

plotem, rozseká hoch kon, prostrkává kusy plotem. (Hoch má kon
„opucovat", t. j. istit. Hoch je holí bitvou — opucovat znamená též

oholit.)

Hoch má uvait polévku z petržele. Hoch zabije domácího psíka,

jenž sluje Petržel a uvaí jej (KHM. I str. 112 pozn. 2).

Hoch má sedlákovi posvítit na cestu z hospody veer. Zapálí mu
stodolu. Má mu udlat stezku z kostela, jeden schdek tvrdý, druhý
mkký. Pobije ovce, položí je podle sebe, jednu bichem, druhou hbetem
navrch. (Má pást ovce tak dlouho, až se budou smát. Ueže jim pysky,

aby se smály.) Má v polosvátek pracovat potud, pokud bude pracovat

ele u soused. Soused shazuje starý kryt stodoly, hoch shodí sedlá-

kovi novou stechu. (Ovce viz též Hloupý Honza str. 51.)

Má vynést dcko od obda (síci trávu v zahrad, kde si hraje

dcko), zabije je.

Sedlák se chce eledína zbavit ped asem, selka vyleze na strom
a kuká. Hoch tese stromem (stelí po „ptákovi"), zmrzaí selku, sedlák

se rozzlobí, prohraje sázku.

Jednotlivé motivy vyskytují se samostatn v rzných obmnách.
Texty se tvoí libovolným sluováním nkolika motiv a obmují je.

Mnoho cizích motiv vniká do text z látek o silákovi, jenž slouží,

o kajícném ertovi a z rzných anekdot.

Elpl 17; Rozdolškyj Novely 18, 19, 22; Šapkarev 95, 209; Hnatjuk
Archiv 21 (295) 3, 4 ; 22 (310) 695; Bunker 4; Nár. Vstník 1. 1906

(51); Hnatjuk Zbirnik III Novely 3, 4; Damas 1; Rokossowska 13, 63,

69; Nár. Sborník II 1898 (3); Mallorka 15; Onukov 123, 298; Mali-

nowski II (61); Archiv 16. 1894 (318) 6; 31. 1910 (267) 42; 36 1916
(567) 13; (568) 109; Zft. f. 6. Volkskunde 3. 1897 (188) 6.

88. Kdo sndl peeni.

KHM. 77.

Na východ arabsky, indicky, turecky. V Evrop starofrancouzské

fabliau (Bédier Les fabliaux 3 vyd. s. 466 s literaturou}. V Nmecku
nejstarší text báse od Vriolsheimera (Hagen II . 30) : Šlechtina v ne-

dli s pítelkynmi neeká na muže s obdem, sndí pichystané dva
zajíce. Muž pijde s duchovním, kterého pozval. Paní postraší duchov-
ního, že muž na nj žárlí a zuí. Duchovní prchne, paní namluví muži,

že duchovní sebral zajíce a utekl.

Podobn Pauli v Schimpf u. Ernst 1522 . 364, odtud Hans Sachs
r. 1536, Ambrosius Osterreicher asi 1560 a j. V lidové tradici nmecky,
nizozemsky, dánsky, švédsky, francouzsky (r. 1680 Ouville) hojn,
italsky, španlsky, portugalsky. Ze slovanských jen po jedné ze Srbska,



Polívkovy studie ze srovnávací literatury. 65

z Cech a z Malé Rusi. Lidová tradice brousí dj a vyhrocuje jej nkdy
zpsobem obscéním. Peené rzná: dv koroptve, dvé kuata, dv ho-
loubata a j.

89. Kobylí vejce.

Kladské povídky II 36 a 37 (147—151); KHM. I (317—319).

Tykev, meloun, pštrosí vejce atd. považovány jsou za kobylí
(sloní) vejce, kobyla je má vysedt, když nechce, sedne na n hloupý
muž. Když se vejce rozbije a náhodou vyplaší zajíce z koví, je zajíc

považován za nedonošené hibe. Mnoho text na východ, ale také
z celé Evropy, v rzných variantách. Stýkají se nkdy s látkou o do-
mnle thotném muži, a s látkou o hloupém muži, jenž chce vysedt
vejce, od kvony opuštná.

Hnatjuk Archiv 22 (301) 4; (308) 525, 526; Hnatjuk IV., Anek-
doty 4; Stopka (154); Ciszewski 168; Archiv 29. 1907 (452) 190, 405.

90. Kocour, kohout a kosa.

KHM. 70.

Albert von Stade (i* 1264) vypravuje (Pertz Monumenta SS XVI
s. 347) : V Benátkách bohá požaduje dluh na chudém, chudý mu za-

platí dvma kokami. Bohatý dostane se do zem, kde myši vše hubí.

Prodá tam velmi draho ob koky, pinese chudému peníze. Povídku
pevzal do své kroniky dominikán H. Korner kol r. 1420. Valentin

Schumann vypravuje r. 1559 v Nachtbchlein (. 1.), jak sedláci koupi
velmi draze „myšáka" proti myším. Když muž odchází, volají za ním,

co zvíe žere. Muž odpovídá: „Was man ihm geit". Lidé rozumí mu:
„Vieh und Leut", dostanou strach a zapálí dm, v nmž se myšák na-

lézá. Myšák však utee, vesnice shoí. Povídka byla astji petisko-

vána a octla se. i v tradici. Anglická lidová knížka z r. 1656 vypravuje

starší povídku o londýnském purkmistru Whittingtonovi (i* 1423) : byl

kuchtíkem v Londýn u bohatého kupce, kupec vyzval služebnictvo,

aby si s jeho lodí poslalo zboží do Afriky. Kuchtík pinesl koku,
která byla v Africe draho prodána. Tím zbohatl a dostal pak kupcovu
dceru. asto petiskováno a pekládáno, hojn též v tradici rzných
národ. Povídka ta má analogii na východ z XIII. stol. Perský dje-
pisec Wásif vypravuje, jak chudá vdova dala kupci, jenž odjíždl s lodí,

svoji koku, kupec koku v cizin, kde je mnoho myší, draho prodá,

vdova zbohatne. Vzdálenjší je povídka v 1001 noci (Henning VII. s. 19)

o opici, kterou kapitán koupí za peníze, které mu dal sebou líný hoch ;

opice vynáší z moe perlorodky a zachrání mužstvo od lidožrout.

Nicolas de Troyes v Grand paragon des nouvelles nouvelles II. 103

vypravuje r. 1535 o tech synech chuasových, kteí zddili po otci

kohouta, kosu a koku. Syn s kohoutem pijde do zem, v které lidé

jezdí denn ráno pro slunce s vozem, prodá jim kohouta, jenž pivolává

den. Druhý syn na východ prodá kosu lidem, kteí dloubají obilí ze

zem kolíky. Tetí pijde s kokou ke králi, jemuž stráž musí odhánt
myši pi jídle. Prodá koku a odejde, král za ním pošle se zeptat, co

zvíe žere, muž odpoví, že „všecko". Král se dsí, naídí rytíi, aby

Národopisný Vstník XIII. -*
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koku zabil, ale rytí spadne do studny. Král utee do sklepa, vyjde,

až když koka utee.
Lidové povídky vypravují tuto látku s astými zmnami vcí pro-

dávaných i žert s nimi.

Nár. V. 1. 1906 (16): 7. 1912 (222); 12. 1917 (331) 5; Onukov
35; 103; Sejn II 55, 56; Sapkarev 265; Rokossowska 70; Frey Do-
plky 1; Gabršek 17 (?); Hnatjuk Archiv 22 (308) 410; Bunker 12.

91. Kocour se szkou.

Šalomoun má cvieného kocoura, který mu veer drží v pazourech
svícen, Markolt mu chce dokázat, že pirozenost je silnjší než vycho-
vání, vypustí po sob ti myši, kocour po tetí myši skoí a pustí

svícen.

Literaturu sebral Cosquin : Le Conte du Chat et de la Chandelle
(Romania XL. 1912. s. 371 a 481).

Nár. Vstník 3. 1909 (93) 6; 6. 1911 (9—10); 7. 1912 (222):
Cosquin (518—520).

92. Kocour v botách.

Le chat botté, cpaBHiiTe.iHa $o:iK;iopHa CTyjna. Co(J)iia 1900 (Cóopi
HMKi, sa Hap. vm. XVI a XVII. Otisk). KHM. 33; 214.

Straparola v Piacevoli Notti (1550— 1553) (XI . 1) vypravuje
o kocourovi v botách : 3 synové ddí po matce díž, koš a koku.
Koka nejmladšímu, Konstantinovi, honí zajíce, jež nosí darem králi.

Král jej pozve, koka hodí cestou svého pána do vody, aby jej král

musil obléci. Král dá domnlému bohái dceru, jede prohlížet jeho
panství. Koka bží naped, naizuje všem lidem, aby se vydávali za
poddané pana Konstantina. Jedou do cizího zámku, jehož pán Valentin
není doma a nevrátí se, zeme náhle.

Basile v Pentameronu (1634) (II . 4) vypravuje o otci s dvma
syny, z nichž mladší, Gagliuso, ddí koku. Koka vykládá nedostatek
šatu svého pána tím, že mu s šatstvem utekl komorník. Prohlídka
panství dje se ped svatbou. Na konec slibuje Gagliuso koce, že ji

dá balsamovat a slavn pochovat. Koka se staví mrtvou, Gagliuso ji

chce vyhodit oknem, koka nevdníka opustí.

Ch. Perrault (1697) má poprvé, že koka žádá na svém pánu,
nejmladším ze tí mlynáových syn, boty.

Polívka ve své studii rozbírá velmi podrobn nejdíve texty bul-
harské, pak srbské, rumunské, maarskou a eckou povídku a konsta-
tuje jejich znané odchylky od text knižních. Pak probírá knižné i li-

dové texty italské, Perraulta a lidové povídky francouzské, vlámskou,
nmeckou, norské, švédské, finské a pechází k východoslovanským, na
Malé, Bílé i Velké Rusi, i píbuzné jim z Finska, mordvinskou, kav-
kazské, tatarské, pak Orient (Kašmír, Bengál, Kabyly), text ze Zanzi-
baru, jemuž je podoben jeden variant z Bosny, texty maloasijský a
arménský.

Na východ a jihovýchod je pomocníkem hochovým liška (za-
sahá i do Halie a Francie), v západních a severních textech koka,
v indických šakal. V úhrnu rozbírá Polívka jednotlivé motivy a do-
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chází k pozoruhodnému výsledku, že látka nevznikla v Indii, ale byla
tam zanesena. Knižní povídky XVI— XVII. také nejsou pvodní, vznikly
z tradice, v níž pvodn asi liška byla zvíe pomocné, pisply však
k novému šíení látky v nové podob.

Kallas 37; Nár. Sborník II. 1898 (99) . 1. str. 209; Šejn II 8
58, 59; Rozdolškyj 53; Šapkarev 242; Hnatjuk III 57; Pamietnik (1)'

Nár. Vstník 13. 1918 (109). ;

93. Kocourkov.

Nár. Sborník IV V. 1899 (157) oddíl XII.; Hnatjuk Archiv 22
(308) 455; (309)677, 678; Bnker 11, 13; Holuby (259); Nár. Vstník
2. 1907 (23).

Sít sl : Jastrebov 41 ; Archiv 36. 1916 (568) 55 ; Lett. Schwánke 35.

Vl purkmistrem: Archiv 29. 1907 (453) 436, 437; Jastrebov 26;
Hnatjuk Archiv 22. (305) 29, 30.

Muž vleze do draí díry, vytáhnouJej bez hlavy, ptají se, ml-li
hlavu. Jastrebov 41; Šejn II 144, 145; Šapkarev 149; Artin 11.

Mit studni (jeden muž se chytí druhého a tak se spouštjí do
studny neb se stromu) Malinowski II (88); Hrinenko II 165; Roz-
dolškyj 50.

Pastva na vži: Onukov 104; „Alibaba" (20).

Svtlo nosit do domu: Federowski 23; Onukov 104.

Hasit rybník: Kladské povídky II 96.

Volba starosty: Kladské povídky II 97.

Rak-krejí: Archiv 29. 1907 (452) 422.

94. Koka-ert. (Srv. . 76. Hospodáíek.)

Archiv 36. 1916 (568) 137, 138; Nár. Vstník 10. 1915 (77).

95. Kosoruka (Manekine).

KHM. 31.

Látka špracovávaná literárn v Evrop od XII. století, o mnohých
ženách (Helena z Caihradu, Joíe, Joyeuse, hrabnka z Anjou, Kon-
stance, Margareta, Uherská princezna, Francouzská princezna, Dácká
princezna, Oliva a j.) Základní texty, z nichž se rozmnožila hojná lite-

ratura, sebral Bolte v KHM. I. (298-300). Východní Chauvin VI

(169—170); IX (92).

A. (Evropský typ knižní.) Král chce si vzít vlastní dceru za ženu.

Dcera se zdráhá, jsou jí ufaty ruce a je vyhnána (prchá). Najde ji král,

jenž si ji vezme za cho. Odjede do boje, žena porodí dít, tchyn
píše králi, že porodila ohavu. Král odpoví, že chce po návratu roz-

hodnout, tchyn podvrhne jiný list, jímž je žena s díttem odsouzena

k smrti. Zena prchne s dckem, v lese zázran u pramene nabude
rukou, žije v chalup. Král ji hledá, na lovu pijde do chalupy, pozná

ji, potrestá tchyni.

B. (Evropský typ jedné pohádkové skupiny.) Žárlivá matka káže

pacholkovi, aby v lese zabil její krásnou dceru, pinesl její ruce. Pa-

cholek dívce utne jen ruce. Dívku najde král a vezme si ji. Jede do
boje, jeho matka mu píše, že má dít, posel se zastaví u matky ženiny,

která mu podvrhne jiné psaní: že žena porodila ohavu. Král píše, aby
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sekali do jeho návratu, ženina matka opt zmní list, aby matka byla

upálena. (Totéž se opakuje.) Králova matka propustí snachu s dtmi atd.

C. (Východní typ. 1001 noc. ed Weil IV. s. 32.) Král hrozí, že

utne ruce tomu, kdo udílí almužnu. Krásná žena dá žebrákovi dva boch-

niky chleba, ztratí ruce. Matka králova hledá pro syna manželku, uzná

onu kosoruku za nejkrásnjší, král si ji vezme, mají dít. Sokyn ji

u krále oerní, král ji vyžene s díttem na krku. Zena chce se napít

z potoka, dcko spadne do vody. Zena prosí dva poutníky o pomoc,
muži se modlí, dcko vyjde z vody, muži se modlí znovu, žena nabude
rukou. Muži jsou ony dva bochníky, darované žebrákovi.

Onukov 80; Bunker 101; Gonet 22; Rozdolškyj 28; Archiv 35.

1914 (290) 36. 1916 (568) 58, 125; Zbirnyk I 12, 23; Ciszewski 91

až 94; Šejn II. 32; Dykariv 13; Hnatjuk IV 18; Nár. Vstník 8. 1913

(188); Rokossowska 39.

96. Košile šastného lovka.

Král bude šasten košilí lovka, jenž je úpln spokojen. Dá jej

hledat, když takového lovka najdou, nemá košile.

CM. 1895 (369).

97. Kouzelná lampa (Aladdín).

Aladdín (1001 noc. ed Weil III s. 69), syn ínského krejího, je

odveden od matky kouzelníkem, jenž se vydává za jeho strýce. Kou-
zelník jej pošle v horách pod zem, do zahrady, z které má pinést
lampu. Dá mu sebou ochranný prsten. Hoch nechce lampu vydat, kou-

zelník zave východ z podzemí. Hoch te lampu, zjeví se duch, penese
hocha na jeho pání k matce. Aladdín spatí princeznu, pošle matku
k sultánovi s dary, s prosbou o princeznu. Princezna si má vzít vezí-

rova syna, Aladdín si dá princeznu pinést, vezírv syn je donucen
k rozvodu. Aladdín posílá sultánovi žádané dary, vystaví na jeho pání
palác, vezme si princeznu. Kouzelník po letech pijde do paláce jako

prodava lamp, princezna vymní kouzelnou lampu za novou, kouzelník

odnese palác s princeznou do Afriky. Aladdín sezná, že prstenu, jejž

dostal od kouzelníka, slouží také duch. Dá se duchem penést do
Afriky, dodá princezn uspávai prášek, princezna kouzelníka otráví,

vezmou mu lampu, penesou palác zpt. Kouzelníkv bratr, pestrojen
za svatou ženu, navštíví princeznu. ekne jí, že v paláci schází k ozdob
vejce ptáka Rocha, jenž sídlí na Kavkazu. Aladdín na prosbu princezny

pikáže duchu lampy, aby pinesl to vejce, duch hnviv odpírá pinést
„mistra svého", ale prozradí, kdo je svatá žena. Aladdín kouzelníka

zabije.

Text hojné pekládán a petiskován, i upravován. V tradici rzné
varianty: místo lampy kouzelný zámek. Místo kouzelného prstenu putuje

rek nkdy dlouho a radí se s temi rádci (vládci zve, ptactva atd.).

Nkdy bývá úvodem látka o arodji a jeho uni.

Zvláštního druhu je variant, v nmž rek nabývá tabatrky, z které

vyskakuje služebný duch, staví zámky a p. Tabatrku ukradne kucha,
odnese zámek, rek jej hledá, íd se radou vládce pták, zve atd.,
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od nich též dostane zvíata, která mu pomohou tabatérku dostat zpt.
{Groome . 54.)

Gabršek II 4; Rozdolskyj 32; Kulda IV 15; Hnatjuk IV 24;
Bunker 81; Nár. Vstník 5. 1910 (34—35); KHM II (537) (544) (547)
pozn. 1.

98. Kouzelná skínka — duch Piko/o (Krikus-Krakus a }.).

Baba pošle ševcovského tovaryše do zakletého zámku v lese, to-

varyš najde v zámku rakev, v ní osm rakví v sob, v té nejmenší ce-

dulku s napsaným slovem „Pikolo". Když vykne to jméno, zjeví se

lovk, jenž se ptá na jeho pání. Tovaryš si peje šaty, koár, peníze,

žije skvle v mst, vezme si princeznu, navštíví své rodie. Pikolo jej

pak prosí, aby jej propustil, tovaryš mu dá tu cedulku. Ráno se tovaryš

probudí v ševcovské díln, nemá nic, je z trestu pivázán nahý a medem
pomazaný ke stromu u cesty. Nikdo mu nesmí pomoci. Tetí den jede

Pikolo mimo nj s nákladem bot. jež v jeho služb roztrhal. (Viz totéž

o Smrti KHM. II str. 178—179 pozn. 1). Tovaryš prosí jej, aby mu tu

cedulku aspo ukázal, polkne ji, Pikolo hned mu zas slouží, opatí mu
bohatství (i vojsko, princezna je pokoena). Málo text, ale znan od
sebe rzných. Tento text z Kladska.

Kladské povídky II 22 (82—83); Malinowski II 40; Hnatjuk

IV2
= Nár. Sborník IV, V 1899 (130) 5; Hnatjuk Archiv 21 (298) 5;

(viz též Hraše I . 4 str. 55).

99. Kouzelná skíka, z níž vychází stádo dobytka.

Hoch za tžké práce u arodje (konané pomocí dívky) vyžádá

si za odmnu skíku (ržek), z níž vychází mnoho dobytka. Oteve
skíku pedasn, neumí dobytek- do skíky dostat zpt (neumí za-

stavit vycházení). Pomže mu mužíek, jemuž musí slíbit, že se nebude
ženit. Prchá pak ped ním na druhý svt, vynese jej pták noh. Neetné
texty s mnohými zmnami.

Nár. Vstník 7. 1912 (89); Šejn II 18; Šapkarev 8; Rozdolskyj

59; Onukov 60.

100. Kouzelné kesadlo.

KHM. 116.

Baba pošle vojáka do zakletého zámku, aby si tam nabral penz
a jí pinesl kesadlo. Voják si však kesadlo nechá. Prohýí peníze

v mst, zakeše kesadlem, zjeví se duch (neb ti psi), který se ptá,

eho si peje. Voják si peje peníze, pozdji dá si nosit k sob v noci

princeznu a zas ji k ránu vrací. Královna dá princeznu stopovat,

voják je chycen, má být obšen, ale pomocí ducha se osvobodí a do-

stane princeznu.

Gabršek III 8; Onukov 58 ; Malinowski II (40); Kladské povídky

II (83) (westfálský text).

101. Kouzelné dary na tí páni — okouzlený strom (okno, židle).

Kladské povídky I 68 (138—142); KHM. 82.
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Chuasovi splní Bh pání, aby každý zstal tkvti na jeho strom
(židli a p.). Chuas pemáhá tím pak Smrt neb erty.

Z tohoto motivu jsou vytvoeny ti skupiny text.

A. Cintio dei Fabrizii z Benátek vykládá v knize Libro dell' ori-

g-ine dei volg-ari proverbii r. 1525 písloví „Závist neumírá" (. l.J. Ju-

piter s Merkurem jdou na svt, vyšetit stížnosti lidí. Hostí je paní

Invidia (Závist), cho hospodského, slíbí jí za to splnit pání. Invidia si

peje, aby každý, kdo vleze na její jablo, uváznul na strom, dokud
ona ho nepustí. Když pijde pro ni Smrt, pošle ji na jablka, a vzní ji

tak dlouho, dokud Jupiter neslíbí paní Invidii nesmrtelnost. Giovanni

Forteguerri z Pistoje napsal r. 1550 prosou povídku, v které manžel

Invidie sluje Astio (Záš), místo jablon je fík, a Astio stane se také

nesmrtelným.

Sieur de La Riviee r. 1719 dle italské pedlohy vypravuje po-

vídku o „bonhomme Misre", k nmuž pijdou v nease sv. Petr a Pavel,

jsouce bohatým Richardem odmítnuti. Splní mu pání, aby každý uvázl

na jeho hrušce. Chuas pak chytí tak zlodje, jiné lidi, kteí jej chtli

osvobodit, na konec Smrt, a nepustí ji dív, dokud mu neslíbí, že pro

nj již nepijde. Proto je Bída stále na svt.
Oba druhy povídky pešly do lidové tradice (KHM. II s. 185—187).
B. Hans Sachs napsal r. 1551 báse „Der Tod auf dem Sthllein".

Sedlák hostí sv. Petra, sv. Petr mu plní ti pání: poznat Smrt, až pijde;

kdo foukne do jeho ohn (v krbu), neb sedne na jeho židli, a zstane tak

dlouho tkvti, pokud ho sedlák nepustí. Sedlák Smrt poprvé požádá,

aby roznítila svtlo, a nepustí ji od ohn, dokud mu nepidá 100 let.

Po druhé ji posadí na židli, chce napsat testament. Po stu letech pijde

sv. Petr vysvobodit Smrt, ponvadž je už píliš mnoho lidí na svt.
V nmeckém veršovaném žertu z r. asi 1570 „Historia von Sancto",

který v první ásti vypravuje jak Sanctus vnikl do nebe, utíkaje ped
Smrtí, je dále povídka o okouzleném stromu: Sanctus potká Smrt v lese,

prosí ji, aby mu na cestu natrhala švestek. Smrt vyleze na švestku,

Sanctus vysloví pání, aby tam zstala a jde dom. Po letech nikdo

neumírá, na zemi je bída, Sanctus je života syt, jde propustit Smrt,

ale vysloví ješt dv pání: aby pišel do nebe, a aby na zemi v každé

mši bylo na nj vzpomínáno.
Lidové povídky celé Evropy mají tuto látku tím zpsobem, že

Kristus s Petrem za nocleh plní kovái (ševci) ti pání, jež se týkají

okouzlení stromu (okna, židle, výhn, mošny), ková pak chytí smrt

(nkdy nehyne ani zv), povídky koní asto úsilím kováovým vniknout

do nebe a do pekla. (KHM. II s. 177— 185; spojeno s následující

látkou.)

C. Kázání z r. 1700 vypravuje (Kladské povídky I . 68 str. 141),

jak Kristus za nocleh splní kovái 4 pání: okouzlí strom, kovadlinu,

mch u ohništ, pak jeho epici tak, aby když si na ni sedne, nikdo
ho nesehnal. Ková dvakrát chytí Smrt, po tetí erta, když jej po
smrti nechtí nechat v nebi, sedne si tam na svoji epici.

Lidové povídky vypravují: Ková (švec) chce se obsit z bídy,

zapíše se za peníze ertu. Kristus se sv. Petrem pijdou k nmu na
nocleh, slíbí mu splnit ti pání. Ková zapomene si pát nebe, peje
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si okouzlení stromu (okna, židle, výhn, mošny — nkdy i pytel, do
nhož každý musí). Když ert podle úmluvy pijde pro kováe, je

chycen, po tikrát musí prodloužit lhtu, na konec vydat zápis. Mnohé
povídky koní úsilím kováovým dostat se do nebe i pekla.

Polívka v Kladských povídkách 1 68 (137— 142) probírá texty li-

dových povídek postupn dle zempisného rozšíení a mnohem podrob-
nji než Bolte, všímaje si jednotlivých motivu a hlavn cizírh vlivu.

Hnatjuk IV 27; Ciszewski 115—121; Václavek 3, 9; Elpl 18;

Nár. V. 1. 1906 (47); Zbirnyk I 24; Bnker 91; Malinowski II (107);

Federowski 1092 (lovk v nebi hnvá se na híchy lidí).

Povídka o kovái, ševci, krejím v nebi je látka samostatná. Její

nejstarší formou je apokryfní legenda o smrti Abrahamov, kterou stu-

doval Polívka v Archiv f. slav. Philologie XVIII. 1896 (112—125).
(Viz mimo to Nár. Sborník 1. 1897 str. 59 a Nár. Vstník 1. 1906

str. 51.) Abraham je vznesen do nebe, spatuje tam muka híšníku

a slasti spravedlivých. Dívá se na zemi a hrozí se nepravostí, pácha-

ných lidmi, chtl by být Bohem, aby jim mohl zabránit. Bh mu dá

vli, Abraham však trestá tak krut, že mu Bh odnímá moc a pošle

jej na zem.

V knižní literatue jsou dv povídky samostatné ze XVI. vku.
Frantova práva r. 1518 (vyd. Zíbrt 1904 s. 8— 10) o Paškovi kováovi
v Puclicích (Polžicích). Paska nedal nikomu nic, než jednou pacholkovi

starou zástru. Po smrti tlue perlíkem na nebeská vrata, vrátný nechce

otevít, Bh slyší hluk, pošle sv. Petra, jenž pooteve bránu. Paska

spatí v nebi darovanou zástru, nabízí Petrovi láhev vína, pije první,

aby ukázal, že to není jed, prskne Petrovi víno do oí a skoí do nebe

na svou zástru. Petr jej vyhání, ale Paska mu vyítá, že nezapel Krista

jako Petr. Bh se svatými vyjde z nebe naproti duši spravedlivého.

Paska prohlíží nebe, dívá se na zem, vidí, jak jedna pradlena krade

druhé na blidle rubáš, v hnvu hodí po ní stolikou, již Bh má pod
nohama. Bh po návratu poheší stoliku, vyítá Paškovi jeho prchlivost,

vyžene jej z nebe.

Paska tlue na vrata pekelná, Tartareus má strach a vpustí jej.

Paska prohlíží etz, jímž je ukován Lucifer, haní jej a slibuje mu lepší.

erti vyjdou z pekla pro duši híšníka, Paska prohlíží muka híšník,

jde z pekla na procházku, potká vozku z Polžic s dvma sudy malvazu,

ekne mu, že jeho rodie jsou v pekle. Vozka mu dá sud malvazu, aby

je vysvobodil. Paska sud vypije, rozbije sud a nadlá ze štpin kíž,
jimiž obstaví peklo. Nepustí erty do pekla zpt, dokud mu nevydají

muené duše. Táhne se všemi dušemi do nebe, Bh pijde mu s pro-

cesím vstíc.

Historia von Sancto z r. asi 1570: Bohá Sanctus uprosí Smrt,

že mu daruje ješt 33 let. Hýí celý ten as, pak utee Smrti do vsi

Beiteinweil, jež je jen pl míle od nebes. Chce do nebe, Petr jej odmítá,

tlaí se ^dovnit, a i Tomáš a Pavel mu brání, vyítá všem jejich

híchy. Žádá o šaty, jež ve jménu Krista kdysi daroval chudým, sedne

si na n, a Kristus jej nechá v nebi. Bh se svatými vyjde z nebe,

Sanctus si sedne na jeho trn, vidí, jak na zemi bohatá žena krade
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chudé chleba, hodí po ní stoliku. Je za to vyhnán, ale Bh mu slíbí

splnit ti pání. (Pak následuje povídka o Smrti, chycené na švestce.)

Nejstarší zmínka o šibalovi v nebi u sv. Petra je u mohuského
arcibiskupa Herigera v X stol. (viz . 115. Kristus a vandrovní). Bédier
(Les Fabhaux 3 vyd. s. 317) cituje dvfabliaux: Jongleur hlídá v pekle
duše, vaené v kotli, hraje o n s Petrem v kostky a když prohrává,
viní Petra z podvodu. V druhém brání sv. Tomáš a sv. Pavel sedlákovi
vstup do nebe, ale sedlák vyítá Tomáši jeho nevru a Pavlovi, že ka-

menoval sv. Štpána.
Jednotlivé motivy má již Bebel ve Facetiích z r. 1508, po nm

v XVI. století Frey, Kirchhof, Wickram, Hans Sachs r. 1550 v básni

o krejím v nebi. Samostatné povídky jsou sebrány v KHM. 35 a 178,
povídky pipojené k textu o Kristu a Švábovi KHM. II (160—161)
motiv H. u ísla 81. a Polívka v M. 1895 (369). Povídky pipojené
k látce o okouzleném stromu Polívka v Kladských povídkách I (142),

II (62—65). Povídky spojené s textem o bobu, rostoucím do nebe, po
nmž muž vylézá nahoru Polívka Nár. Sb. 1. 1897 (59— 60).

Jednotlivé motivy jsou dosti samostatné a putují v rzných látkách,

nkteré patí jiným látkám (na p. kíže v pekle z látky o závodech
s ertem, jemuž ková staví v pekle kostel). Zvláštní motiv, porznu
se vyskytující, že ková v pekle kouí z dýmky, a když ert chce kouit,
dá mu do úst pistoli, viz KHM. II (530) pozn. 2. Nkdy je muž vy-

lákán z nebe lstí: andlé venku bubnují (vojákovi), volají o zápasech
s býky (Gaskoci), o licitaci (židovi) a p. Motiv je samostatný. Viz
KHM. U (157), Polívka ad Rokossowska 26, ad Hnatjuk, Archiv 22
(308) 596.

102. Kouzelné dary na troje pání — pytel, samostíl, housle, kostky
(karty).

Kladské povídky II 20 (56—65); KHM. 110. (Viz též . 81.)

Chuas dostane za almužnu od žebráka (andla, Krista, Boha)
dovolení, aby si pál ti pání. Nepeje si po smrti nebe, ale ti kou-
zelné dary, z nichž hlavní jsou: pytel, do kterého každý musí na rozkaz

vlézt (literaturu viz KHM. II. s. 157—158 pozn. 1.), samostíl, jímž

vše zastelí, na zamíí, housle (píšfalu), k nimž každý musí tanit, kostky
(karty), jimiž vždycky vyhrává. Vedle toho nkdy kapsu plnou tabáku,

dýmku nikdy nehasnoucí, mšec stále plný penz a j., z jiných látek

pejímané.
Pomocí kouzelných dar vykonává nkolik kousk :

A. Hlídá v noci v zámku (v hospod, ve mlýn), kde straší, erti
padají po kusech stropem. Obehraje erty o peníze, strí je do pytle,

dá jim ráno vymlátit (utaní je houslemi).

B. Vsadí se s židem (mnichem), že postílí vrabce v trní na vod,
žid (mnich) musí pro vrabce bísti, hraje mu na housle a žid (mnich)
taní v trní.

Je žalován, má být obšen, roztaní ped soudem neb pod šibe-

nicí celý soud a vyvázne.

C Strí do pytle smrt, která pro nj pijde (i andla, který jej

napomíná), pustí ji teprve pozdji (až dlouho nikdo neumírá).
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Jde (po smrti) do nebe a do pekla, je odmítán, v pekle ze

strachu, v nebi, protože si zapomnl pát nebe, zkrotí peklo, vynutí

si pístup do nebe, neb též je odmítnut a potrestán.

Motivy jsou dosti osamostatnla, jejich vázání v jednotlivých

textech není pevné, je málo povídek, jež by obsahovaly všechny. Slo-

žení jednotlivých látek, jež se spojením tchto motiv vytvoily, není

dosud prozkoumáno, lze jen povšechn íci, že se vytvoily místní po-

vídky (literárn, snad i tradicí), jež užily ve zvláštním spojení jednotli-

vých motiv, kladouce draz bu na hlídání v zámku, neb na tanec

žida v trní, neb na pobyt v zásvtí. Hlídáním v zámku asto se spo-

juje látka s látkou „Nebojsa", pobyt v zásvtí kíží se asto s látkou

o stromu (okn, lavici), na nichž uvázne, kdo se jich dotkne. Jen vý-

jimkou piplétá se do látky motiv o svatb s princeznou. Množství po-

družných motiv, pejatých z rzných látek.

Motiv o tanci v trní rozebral J. Bolte ve Festschrift zur Be-

gruBung- des 5. allo;. dtschen Neuphilologentages Berlin 1892 s. 1—76.

Dodatek v Archiv f. neuere Sprachen 90, 1893 (289 295). KHM. II

(491 an.). Z XV. stol. je anglická báse Jak and his step dáme v n-
kolika recensích : Jak, pronásledovaný macechou, dostane od starce za

jídlo splnní tí pání : samostíl, samohrajnou píšfalu a pak aby ma-
cecha pi každé nadávce vydala též peditum. Macecha pošle za ním

pak mnicha Tobiáše, Jak jej pošle pro zasteleného vrabce do trní,

hraje mu na píšalku. Je obžalován z arodjství, soudce, biskupv
píruí, chce slyšet píšalku, musí tanit, až mu odpustí. Anglická báse
byla r. 1528 v Antverpách peložena do vlámštiny, asi r. 1600 do-

plnna druhým soudem, svtským, jenž Jaká odsoudí k šibenici, ale Jak

se pod šibenicí píšalou osvobodí. Macecha píšalu spálí, Jak jí ukradne

skrytý poklad a odejde. Macecha se zabije, Jak z lítosti stane se pou-

stevníkem. Báse byla pak spracována prosaicky. Dietrich Albrecht

spracoval vlámskou báse nmecky v XVI. stol. (vyšla 1599 ve Frank-

furt). Pacholek dostane za ti léta služby ti halée, dá je dvma
žebrákm, dostane splnní tí pání : samostíl, housle, a pak, že mu
nikdo nemže jeho pání odepít. Potká mnicha, vsadí se s ním, že

zastelí havrana na ostrvku v trní, hraje mnichovi, jenž bedl pro

ptáka a musí mu dát 100 dukát, jež v kláštee ukradl. Mnich obžaluje

v mst pacholka z krádeže, pacholek má být obšen, osvobodí se

houslemi, mnich se pizná. Nmeckou báse spracoval esky Tobiáš

Mouenín v Litomyšli (Zíbrt, Jak se v Cechách tancovalo 1895 s. 204

až 217). Mnich je nahrazen židem, havran vrabcem. Pozdji esky ti-

štno a spracováno nkolikrát. Nmecká báse peložena též dánsky

1699 a 1709. Nové spracování nmecké Albrechtovy básn v divadelní

hru od Jakoba Ayrera (f 1605). Prosaická povídka nmecká r. 1690

v knize „Der Geist von Jan Tambaur", vypravuje o židovi, dárci dvou

pání jsou ti žebráci.

KHM. 110 cituje jen text, týkající se tance v trní a uvádí jich

pes pldruhého sta. Hlídání v strašidelném zámku pomocí kouzelného

pytle je v KHM. pipojeno neprávem jako motivy F a G k látce o pu-

tování Krista svtem s prohnaným chuasem, jenž chce Krista na-

podobit v léení, ji tajn homolky neb jatýrka a p. Hlídání v zámku
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je v této látce pouze vneseno. Texty jsou uvedeny k . 81. na strán-

kách II. 160— 162. Rovnž látka o pobytu v pekle a v nebi je k této

látce chvbn pipojena jako motiv H a texty uvedeny na stránkách II.

(157—160).
Polívka v Kladských povídkách (II . 20) rozbírá látku celou dle

motiv : nejdíve úvod, o získání kouzelných dar, pak (str. 59) o hlí-

dání v strašidelném míst, pak motiv o chycení smrti do pytle a po-
bvtu v zásvtí 1 62). (Tanec v trní vynechán.)

Malinowski I (45); II (5) (25) (113); Václavek 1898. 9; Šejn
II (409) ; Romanov VI. 54 ; Gabršek II 7 ; Hrinenko II 71 ; Sapkarev
12, 209; Hnatjuk Zbirnik III. Novely 1.

103. Kouzelné dary — samobijné kyje (v pytli).

Povídky Kladské I. 10 (30); Povídky Opavské a Hanácké 2
(12—15); 57 (153). KHM. 36.

Chuas dostane stolek (servít), dávající jídla. V hospod prozradí

jeho moc, kouzelný stolek je mu vymnn za stolek bezcenný. Jde si

pro jiný dar (druhý chuas) dostane zvíe, nesoucí dukáty a ztratí je

stejn. Po tetí (tetí chuasi dostane kyje (v pytli), jež na rozkaz
každého zbijí. Kyje vynutí v hospod navrácení stolku a zvíete.

Látka má trojí rámec:
A. Ti bratí jdou sloužit bu k rzným mistrm, neb po sob

k jednomu pánu (staec, i ert a p.) a dostanou každý jeden dar, nej-

mladší kyje, jimiž v hospod vynutí navrácení vymnných vcí.
B. Chuas žádá dary náhradou : za službu (u starce, erta a p.) ;

za bídu od Pánaboha ; za rozvátou mouku od Vtru. Dostane stolek,

ale stolek (servít), v hospod vymnný, doma skláme. Vrací se proto
s výitkou, dostane zvíe s dukáty a konen kyje samobijné.

C. Bohatý bratr pošle chudého, jenž na nm vyprosil kus masa,
ke všem ertm. Chuas od erta v pekle vyžádá si na radu muže,
kterého potkal, stolek (servít) dávající jídla. Když je mu vymnn, vrací

se, dostane zvíe a na konec kyje. (Bohatý bratr chce též získat dar,

ale je potrestán).*)

Tento rámec tu není pvodní. Vyškytá se pravidelnji v látce, v níž

si chuas vyžádá mlýnek, který mele sl (mlýnkem je pak bratr bohá
potrestán). Mimo to vytvoily se texty, v nichž chuas dostává jen jednu
kouzelnou vc (hlavn zvíe dávající dukáty), bohá jde pak do pekla
pro dar a je tam ponechán. Tyto texty však podléhají hojným vlivm
látky C i jiných : cesta pro ti pera z draka, pravda a kivda, kouzelné
dary — torba s vojskem a j. (Polívka rozebral je v opavských povíd-

kách . 2 str. 12—15).

KHM. 36 obsahuje soupis tém tí set text této látky, bohužel
však neroztídných ani dle rámc dje, ani dle motiv, tak že soupis
skytá jen materiál, který bude musit být teprve spracován. Polívka po-
dává v Kladských povídkách (I . 10. str. 30) v hanáckých (. 57 str.

153) nkolik dodatk.

") Pro rámec o chudém, jenž je bohatým posílán k ertu, viz: Hrinenko II 72;
Nár. Vstník 3. 1909 (93) 17.
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Mimo to uvádí literaturu: Rokossowska 50; Ciszewski 122; Hnatjuk
IVo 14, 16; Elpl 20; Bunker 55; Basset 102; Mallorca 12; Nár. Vst-
ník 6. 1911 (186) k str. 262; Holuby (322); Jastrebov 6; Hnatjuk
Archiv 21 (299) 14-16; Nár. Vstník 1. 1906 (17). Dárcem je Viir

(Mráz): Federowski 489; Kallas 27; Onukov 111; Federowski 287;
Malinowski II (222); Hnatjuk IV, 15; Gabršek III 5.

Nejstarší literární zápis této látky je z r. 516 v ínské knize King
lu yi siang-

, z indického pramene (Chavannes Tripitaka 1905 str. 143

. 29.) Chuas hostí asto mnicha. Mnich mu dá mdný džbán, jenž

plní chuasovi všechna jeho pání. Král zmocní se džbánu. Chuas
dojde k mnichovi, mnich mu dá nádobu plnou holí a kamenu ; pomocí
této nádoby donutí chuas krále, aby mu vrátil mdný džbán. Jiná

povídka téže sbírky (ibid. . 30) vypravuje o zbožných manželích, kteí
si pejí syna. Nebeský búh dá jim místo syna nádoby, z nichž neubývá
rýže, medu, skvost, na obranu hl se sedmi uzly.*)

Mimo Evropu je látka tato v lidových povídkách tureckých, tatar-

ských, aramejských, arabských, indických, sartských, mongolských, pak
na Filipínách, u Berber, Ašant, v Brasilii, v severním Grónlandu. Její

historický vývoj a její literární i geografické rozšíení nejsou ješt sta-

noveny. Pokus A. Aarneho v Journal de la soc. finno-ougrienne 1909
(sv. 27. str. 1— 96), v nmž jsou rozebrány všechny povídky o kouzel-

ných darech, nepostauje.

104. Kouzeln dary — pytel (osel) s vojskem.

Kladské povídky I 15 (37); srv. I (355) (468). KHM. 54.

Siddhi-kr (ed. Julg- . 6). Chán zem Bršis vyžene vzpurného
muže. Muž sebere na stepi koskou hlavu, vyleze s ní na strom. V noci

hodují pod stromem démoni, muž na n upustí koskou hlavu, démoni
se rozprchnou, (srv. Hloupý Honza s vraty na strom). Muž najde pod
stromem pohár, dávající jídla a pití. Potká muže, jenž má hl „kolobžce",
která každého zabije. Vymní pohár za hl, ale pošle pak hl, aby mu
pinesla pohár zpt. Po druhé vymní pohár za kladivo, které devaterým
úderem o zem postaví železný hrad a opt pošle hl pro pohár, který

potetí vymní stejn za mch, z kterého lze sypat libovolný déš. Pak
se vrátí do zem Bršis, postaví si vedle chánova paláce železný hrad.

Chán jej chce v hradu upálit, ale muž vysýpá z mchu déš, až oblé-

hající vojsko utopí.

Hans Sachs má z r. 1554 báse o landsknechtovi s oslem a r.

1559 obšírnjší báse: pro landsknechti bhají za bubnem: Landsknecht

vyžebrá ti halíe a dá je sv. Petrovi almužnou. Sv. Petr dá mu za to

kostky, které mu plní každé pání. Landsknecht se setká se sedlákem,

jenž dostal od sv. Petra za noclech osla, z kterého vypadávají lands-

knechti. Sedlák vymní landsknechtovi osla za jeho kostky. Ale lands-

knecht nechá vypadnout z osla dva landsknechty a pošle je za sedlákem,

*) Nejprostší formu má Džátaka 291 (II s. 431): Syn kupcv prohýí jmní po

smrti otcov. Zemelý otec (Bodhisattva, znovuzrozený jako Sakka) dá mu džbán, jenž

plni každé pání. Syn pak pije neustále, jednou džbán vyhodi do vzduchu a chce jej

zachytit. Džbán se rozbije, syn schdné (v úvodu k Da^akumaraaritam ed. J. J. Meyer
s. 67—68). Srv. Kathásaritságara 57.
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aby mu vzali kostky. Jde pak do Švédska, kde král slibuje dceru tomu,
kdo mu bez ohn pipraví skvlou hostinu. Landsknecht pipraví ho-
stinu kostkami, ale král mu dceru odepe. Landsknecht vyvolá z osla

vojsko, kostkami postaví kolem nho ze, donutí krále, aby mu vydal
dceru. Osel se pežere o svatb a pojde, ladsknecht dá jeho kži vy-
dlat na buben a landsknechti proto bhají za bubnem.

A. Rýbrcoulovi holubi sezobou muži hrách na poli, Rýbrcoul jej

pozve k sob. Muž na radu lovka, kterého potkal, vyžádá si mlýnek,
plnící každé pání (meloucí dukáty). Jde zpt, vymní mlýnek za brašnu,
z které vyskakují vojáci. Pošle však vojáky za majetníkem mlýnku, aby
mu pinesli mlýnek zpt. Stejn vymní mlýnek ješt za hrající pláš
a j. Doma hostí ves, vojskem vzdoruje králi.

B. Ti brati zabloudí do zámku, dva prchnou s poklady, tetí
zstane, obi, jimž zámek patí, udlají jej hlídaem, dají mu ubrus,
dávající jídla. Hoch jde s ubrusem do svta, vymní jej za mošnu s vojskem,
pak za pytel, z nhož sype hrady, za stílející klobouk, pomáhá králi

v boji a dostane princeznu.

C. Spojení s látkou o Kouzelném ovoci s úvodem podle B, nkdy
též s úvodem o Kouzelném ptáku.

A: Kallas 25; Kladské povídky I 15. 48 srv. 52; KHM. I (468).

BC: Onukov 3, 16; Hrinenko II 182; Gonet 15.

105. Kouzelné ovoce.

O zlatém ptáku atd. (Nár. Sborník VI. 1900) ; Kladské povídky
I 30 (62—64). KHM. 54; 122.

Gesta Romanorum ze XIV. století (ed. Oesterley kap. 120) vy-

pravují : Král Darius odkáže tetímu synovi Jonathasovi prsten, jímž lze

získat píze všech lidí, náhrdelník, jenž plní každé pání, a létací šátek.

Matka dá Jonathasovi nejprve prsten, Jonathas se však setká s dívkou,
která jej o prsten obelstí, po druhé jej obelstí o náhrdelník. Jonathas
ji unese na šátku do pustiny a chce ji tam zanechat. Ale dívka mu
s šátkem odletí. Jonathas brodí se vodou, po které opadává maso od
kostí, jí ovoce, jež jej iní malomocným. Najde vodu, jež hojí jeho
rány, a ovoce jež hojí malomocenství. Uzdraví vodou a ovocem ne-

mocného krále, stane se slavným lékaem. Dívka stn, povolá jej, on
však žádá naped, aby se vyzpovídala z hích, dívka musí mu vrátit

kouzelné dary, pak jí dá zlou vodu a zlé ovoce, dívka zeme.
Nmecký román Fortunatus, tištný poprvé 1509 (literatura KHM.

I. s. 483. pozn. 1.) vypravuje, jak Fortunat dostal kouzelný míšek*)
od bohyn štstí a jak vzal sultánovi v Alexandrii létací klobouk. Jeho
syn Andolosia je anglickou princeznou Agrippinou oklamán o míšek,

unese ji pomocí klobouku, ale princezna s kloboukem uletí. On najde
v pustin jablka, po kterých rostou rohy, a pomocí poustevníka jiná

jablka, po kterých rohy zmizí. Prodá první jablka, jsa pevleen za

kramáe, princezn, pijde k ní pak jako léka, donutí ji vydat sáek
a klobouk (zave ji do kláštera). (Další text bezvýznamný.)

*) Kouzelný míšek v Dacakumaracaritam (ed. J. J. Meyer II. Apaháravarman)
slouží jen za záminku k rozsáhlým podvodm a krádežím.



Polívkovy studie ze srovnávací literatury. 77

Italská báse z poloviny XVI. století : Ti poutníci spjí s temi
vílami, dostanou od nich míšek, létací koberec, roh, pivolávající vojsko.

Biagio jde s míškem z íma do Spanl, kde královna na nm pi šachu

míšek vymámí a pak jej vyžene. Vyprosí si od soudruh koberec i roh,

ale královna jej obelstí i o tyto vci. Bloudí v pustin, jí fíky, po
nichž mu naroste oslí ocas, a najde jiné fíky, po nichž ocas ztratí.

Prodá královn a jejím komorným první fík^
,

pijde pak jako léka,

vyléí komorné, královn však vezme kouzelné vci a nevyléí ji.

Francouzská báse J. P. Bignona z r. 1713, anglicky 1729, n-
mecky 1731. Aboucaf umíraje, naznaí tem synm jeskyni, v které

najdou míšek, roh a pás. Tangut je o míšek obelstn princeznou Do-
gandarou, která mu pak vezme i roh a pás. Tangut jí fíky, po kterých

se prodlužuje nos, najde jiné fíky, po kterých se nos krátí. Tím vynutí

na princezn vrácení kouzelných vcí. Castji literárn zpracováno
francouzsky, nmecky, dánsky, švédsky.

Lidové povídky mají tyto poátky :

Ti dstojníci s vojáky (neb ti vojáci) pijdou do zámku zakle-

tých princezen, mají s nimi spát a nedotknout se jich, dostanou pak
ti dary : míšek s penzi, létací klobouk (pláš atd.), roh (kord, hl)
pivolávající vojsko. (Nkdy až na jednoho podmínku nesplní a jen

jeden je obdarován.)

Voják stojí na stráži v noci, pijde k nmu duch a dá mu darem
ty ti kouzelné vci.

Král odkáže synovi poklad, zakopaný pod ržovým keem v za-

hrad, princ tam nalezne ti kouzelné vci.

Hoch dostane se do skrýše lupi (podobno Alibab) a tam na-

lezne kouzelné vci.
Mimo to ješt poátky jiné a nkdy ozvny bu Fortunata, neb

Musáusovy pohádky Rolandsknappen.
Pevn je spojen motiv o kouzelném ovoci s celou skupinou text

látky o Kouzelném ptáku se zlatými vajíky (viz tuto látku). V ní

pravideln mní se lovk po kouzelném ovoci v osla. Ve zmnách po
ovoci je mnoho variant.

Kallas 1; Nár. Vstník 2. 1907 (105) 17; 5. 1910 (35—36)
Bnker 79; Onukov 112, 150; Malinowski II (44) (139); Mallorca 7

Hnatjuk IV. 9; Šejn 11.78; Ardalié 11 (53); Ciszewski 89, 135

Václavek 1897. 9.; Zbirnyk I 3; Archiv 16. 1894 (317); Hrinenko II

184; Hnatjuk Archiv 22 (307) 351; Gonet 16. Referáty o spisu: Béla

Lazar: Uber das Fortunatus Márchen. Lipsko 1897. Nár. Sborník III

1898 (125); IV V. 1899 (162).

106. Kouzelný dar zachránného hada — zlá princezna a vdná
zvíátka.

KHM. 104a.

Siddhi-kr (ed. Jlg . 13) : Hoch kupuje od dtí trýznnou myš,

pak opici, pak medvda, dá za n 3 kusy sukna, poslední co má. Chce
okrást chána, je hozen v bedn do eky, uvázne na strom, zvíata jej

osvobodí. Vidí v noci v dálce svítit drahokam, opice mu jej pinese.

Drahokam plní každé pání. Postaví si jím msto, prodá jej vdci kára-
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vany, ráno msto zmizí. Zvíata vypátrají vdce karavany, myš k nmu
vleze do pokoje klíovou dírkou, najde kámen hlídaný dvma kokami.
Na radu opice hryže myš v noci vlasy spícího muže, muž si na noc

piváže koky k posteli. Kámen je pivázán na šípu v hromad rýže.

Myš podhrabe rýži, šíp upadne, ale myš nemže protáhnout kámen
klíovou dirkou. Bží k opici, která ji uváže na nit, pak se vrátí do

pokoje, chytí kámen tlapkami, opice ji na niti protáhne s kamenem
ven. Opice si dá myš do ucha, kámen do huby, sedne na medvda
a medvd plove pes eku, mluví s nimi, ale myš spí, opice mlí.

Medvd hrozí, že je hodí do vody, opice promluví, kámen spadne do

eky. Myš namluví vodním zvíatm, že se blíží nepítel, aby stavla

hráz. Zvíata staví, nosí kameny, žába pinese drahokam. Hoch si po-

staví znovu msto a vezme si za ženu dívku z íše boh.
Viz též tyicet vezír (Behrauer s. 253) a v Evrop nejstarší

text Basile, Pentamerone (16341 IV. 1. Nkdy vlivy Aladdínovy lampy.

Nár. Vstník 2. 1907 (103) 5; Holuby (219); Romanov VI 46;

Archiv 19. 1897 (263) k stránce 162; Nár. Sborník II (10); Archiv 36.

1916(567) 24; (568)56; Zft. f. 6. Volkskunde 3. 1897 (377) k stránce

219; Rozdolškyj 35, 52; Malinowski II (92); Šapkarev 101, 165;

Václavek 7; Zbirnyk I 5; Cercha 9; Šejn 119; Hrinenko I 168;

Groome 54; Kallas 32, 33; Basset 111.

107. Kouzelný dar zakletého hada — zlá princezna a promny reka.

Rek najde zakletého hada (v zámku) a na jeho prosbu jej vy-

svobodí ze zakletí. Had se zmní v princeznu (prince), dá mu kazajku

(košili), jíž je nepemožitelným. Rek jede do svta, pomže králi k ví-

tzství, má dostat princeznu za cho. Princezna se spolí s uvznným
nepítelem, obelstí reka o jeho kazajku. Rek má být zabit, prosí, aby

byl rozsekán a kusy jeho tla aby byly naloženy na jeho kon. Ku
s ním odjede do zámku vysvobozené princezny (prince), která reka

vzkísí. Rek v podob kon se vrátí do msta, zlá princezna jej pozná, dá

jej zabít. Dívka na prosbu kon zakope kapky krve, vyroste z nich

strom (ke). Princezna dá strom porazit, z tísek, jež dívka hodí do

vody, stane se pták, plave na vod. Milenec (král) se svlee a plove

za ptákem, pták se zmní v reka, vezme svou kazajku, pomstí se prin-

cezn. Ve vysvobození hada a promnách reka mnoho variant. Základ

látky není dosud jasný.

KHM. II (206); Bunker 97; Hrinenko I 125 (?) ; Onukov 58;

Dv povídky (38J ; Groome 32 ; Hnatjuk IV. 8.

108. Kouzelný mlýnek — mele sul.

Povídky Opavské a Hanácké 2. KHM. II. (439).

Sámundar Edda vypravuje o divotvorném mlýnku Gretti, na kterém

melou dv obryn z donucení pro krále zlato, štstí a mír. V noci proti

nmu vyvolají mlýnkem vojsko, a když je pemožen, melou ustavin
sl, až lodi utonou a moe je slané. V Kalevale ukove Ilmarinen mlýnek

Sampo, jenž mele jednou stranou mouku, druhou sl, tetí peníze.

O mlýnek se zápasí, až se rozbije a spadne do moe. Je ješt víc ta-

kových severských bájí o kouzelném mlýnku.
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Na severu vznikla z motivu o mlýnku, meloucím sul, lidová po-

vídka zapsaná dánsky, norsky a islandsky. Má rámec o bohatém a chudém
bratru. Bohatý dá chudému kus masa, ale posílá jej ke všem ertm,
chudý jde s masem do pekla, vyžádá si, na radu muže, jejž potkal, starý

mlýnek, a doví se na zpátení cest od téhož muže o kouzelné moci

mlýnku. Bohatý bratr mlýnek koupí, ale neví jak jej zastavit (utopí se

tém v polívce neb v kaši, kterou mlýnek mele), prodá mlýnek kapi-

tánu (neb sám jede pes moe), mlýnek na lodi mele sl, až lo utone
— moe je proto slané. Dv povídky polské z Horního Slezska a han-

noverský text jsou dosti zkomoleny. Nápadn je podobna severským

pohádkám povídka eská u Mikšíka (Nár. báchorky 1845 I S. 96)

a v Poutníku od Otavy (1858 s. 22). Je také ve Francii, v ecku,
v Estonsku a Finsku.

Motiv o kaši (polívce), jež se vaí až proudí potokem, je zpracován

zvláš v pohádce „Hrneku va". KHM. 103, mimo to nkolik nme-
ckých a Erbenova eská, udlaná z pohádky bratí Griininu.

Motiv o divotvorném mlýnku spojil se též s látkou o kouzelných

vcech, získávaných pomoci torby, z které vystupuje vojsko.

Motiv rámcový o bratích, z nichž chudý jde s masem do pekla,

tvoí též rámec jiné povídky, o kouzelných vcech, jež jsou chuasovi

vymovány v hostinci tajn za bezcenné.

109. Kouzelný pohár, plný dukát.

Rybá získá (za ryby) íši, která po vypití je vždy plna dukát-

Princezna^ za íši se stane rybáovou milenkou, je thotná, otcem za"

vržena. Žije s rybáem, vrátí se s ním bohatá, obleena za muže, král

je ochoten propjit se domnlému muži za kouzelnou íši, dcera se

mu dá poznati.

Viz Hjiatjuk IV 11.

110. Kouzelný ptáek (se zlatými vejci).

O zlatém ptáku a dvou chudých chlapcích (Nár. Sborník 6. 1900

s. 94-143); KHM. I (528, 534, 542); III 122.

Chuas chytí ptáka, jenž klade zlatá vejce. Prodává je a zbo-

hatne. Kdo však sní hlavu ptáka, stane se králem, kdo sní srdce, bude

mít v noci dukáty pod hlavou. Dva hoši chuasovi sndí tajn jeden

hlavu, druhý srdce a prchnou. Jeden stane se králem, druhý má peníze

pod hlavou.

Spojením s jinými motivy vznikají ti skupiny látek.

A. Jeden hoch se stane králem, druhý má peníze: bu zahynou,

neb šastn se sejdou. V textech, v nichž v úvodu se vypravuje, že

jejich matka se svým milencem jim ukládala o život, koní dj potre-

stáním matky, nkdy, zvláš ve východních textech, jsou rozvedeny

vložky z jiných látek. Celkem 18 povídek.

B. Dj pokrauje látkou o dvou bratích se zvíaty, z nichž jeden

osvobodí princeznu od draka ve skále, druhý jej pak vysvobodí z ne-

bezpeí. Dv perské, ti indické, sedm nmeckých, dv dánské, po

jedné z Norska, z Chorvatska a z Ruska, snad i jedna italská a jedna

rátoromanská. Celkem asi 19 povídek.
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C. Jeden z hoch je králem, druhý je o svoji kouzelnou moc pi-
praven úkladem zlé princezny, kterou pak potrestá. Ve vtšin text
tím, že nabude ovoce, jímž ji zmní v oslici (dá jí narst rohy). Nej-
více je ruských text (osm), pt eských, tyi nmecké, ti italské,

dva bulharské, po jednom ze Slovinska, z Francie, ze Spanl, ze

Srbska, z Rumunska, z ecka, z Ukrajiny, z Lotyšska, z novoaramej-
štiny, z Egypta (arabská), z Tunisu, z Indie. Celkem 34 povídek (tém
polovina všech). Tímto motivem, jímž píbh hocha se zlatem nabývá
pevahy nad píbhem hocha krále, kíží se látka tato s látkou o For-
tunatovi. Z této látky pejímají nkteré texty též motiv, že rek nabývá
kouzelných dar, o které jej princezna pipravuje (dva ruské, jeden
italský, jeden arabský, jeden indický). Dv pohádky eské mimo to

tvoí výjimku. Hoch nabývá prost kouzelných dar (ubrus dávající

jídla, stílející klobouk, mošna s vojskem) a jimi bu pomáhá králi, neb
pemáhá princeznu. V nkterých textech schází kouzelné ovoce, ale

patrn jen náhodn (srbský, ecký, novoaramejský, tunisský).

Nejstarší texty jsou v Tuti-Nameh (píbh s drakem) v Nechše-
biho knize Papouškov (píbh s drakem) a indický u Somadevy (po-

chybný). V Evrop ve sbírce hrabte Caylusa z první poloviny 18.

vku (Oeuvres badines . 8 s. 336) text jednající v Bagdadu, je snad
z východu. Oba brati prchnou z domu, ale koní nešastn.

Polívka chce studovati tuto látku na základ theorie migraní, aby
dokázal, proti tvrzení Ciszewského, její úspšnost. Rozbírá hlavn mo-
tivy první ásti. Studuje nejprve texty eské, znan potušené, pak n-
mecké a pipojuje k nim kašubský, slovinský a chorvatský. Pechází
na západ, kde je látka mén hojná než v stední a východní Evrop
(z Itálie, Francie, Spanl a ostrova Mauritia). V nich nalézá pevahou
v druhé ásti motiv o nevrné žen. Obrací se k východu: maarská
souvisí ješt se západními, srbské, bulharské, ecká, rumunská, buko-
vinská (cikáni) mají pevahou v úvodu motiv o zrádné matce s milencem.
V srbských bývá ptáek ptákem štstí. Na severovýchodu v Ukrajin
ješt motiv o nevrné matce, ale v Rusku, kde pohádka se tiskne hojn
již od r. 1789, je pevahou opt motiv o nevrné žen (v tištných
motiv ten schází). Lotyšská jedna je porušena, druhá se kloní k zá-

padu. Východní jsou dosti hojné.

Proti Bassetovi, jenž odvozuje látku z Indie, soudí Polívka, že
pohádka vznikla západnji, snad v Persii, pronikla do Sibie a Ruska,
na západ k Arabm, jimi na Balkán a odtud opt do Ruska. Ze slo-

vanských versí balkánské, hlavn bulharské, jsou píbuzný východním,
západoasijským a severoafrickým. Ruské ásten souvisí s východem,
ásten s Balkánem. Západoslovanské souvisí se stední a západní
Evropou, jejíž vliv sahá až k Srbm. Mimo to, mnohé zvláštnosti jedno-
tlivých text svdí, že lid pejímá jen schéma, ale v jeho zpracování
projevuje mocnou vlastní tvoivost a duševní samostatnost.

Groome 25; Nár. Vstník 5. 1910 (36); Nár. Sborník 6. 1900
-143); Onukov 65; Archiv 16. 1894 (318) 1; Hrinéenko II 183;

Ardali 4; Šapkarev 137, 259, 290; Kallas 56; Jastrebovló; Václavek
II 4; Hnatjuk IV. 10.
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111. Král Pompilius, kterého myši sndly.

Archiv 15. 1892-3 (443).

112. Kristovo dtství.

Poetí a oištní Panny Maric.

Nár. Sborník II 1898 (99) 3. 4.

Nevícímu v narození Krista potvrdí zprávu peený kohout (pe-

ená ryba), jež oživne.

Drobné píspvky (113).

Strom, pod nímž se narodil Kristus, rozkvete. (Znamení života 11).

Christoforos.

Kladské povídky II 57 (198).K je vn hladný. Odmítl penést Pannu Maru s díttem pres

eku, ponvadž se práv pásl.

Nár. Vstník 2. 1907 (151) 15; Gavrilovi 15.

Klasy jsou krátké (ponvadž rolník nepál Pann Maru a Jezisi je

trhat. Neb ponvadž si lidé nevážili chleba. A j.).

Nár. Vstník 2. 1907 (151) 15; Archiv 22. 1900 (302); Sejn II

206—209; Gavrilovi 15; KHM. 194.

Panna Marie se schová pod lísku v bouce, proto do lísky nebije

blesk. KHM. 210.

113. Kristova smrt.

Tkadlec podá katu hebík — proto jsou tkalci chudí. Nár. Vstník

12. 1917 (330) k stránce 64. ......
Cikán zape u kíže jeden hebík, písahá — proto smji cikaní

lhát. Hrinenko r 96; Archiv 19. 1897 (263)^ k str. 184

Vrabci nosí hebíky, vlaštovky jim brání. Sejn II 199 : Jastrebov (75).

Pi poslední veei Kristus oživí peenou rybu. (Židé neuven, ze

Kristus vstal z mrtvých — jako nezakokrhá vaený kohout. Kohout

zakokrhá).

Drobné píspvky (111, 113).

114. Kristus a Petr.

A. Baba a ert. .. ,.

ert se pere s babou, Petr je v hnvu setne, pak jim hlavy nasadí,

ale omylem je promní. „,...**.* /c^o\ mi
Nár. Vstník 2. 1907 (183) 27; Archiv 36. 1916 (568) 122.

B. Bláhová pání.

KHM. II 87 (219—228). Srv. Bédier, Les Fabhaux 3. vyd. 112U)

(212
~Ma"rie de France: Fables 57 (XII stol.). Sedlák chytí skítka. Skítek

mu slíbí splnit 3 pání. Sedlák dv postoupí žen; pi jídle se dus.

kstkou, žena mu peje sluí zobák, aby si mohl kost vytáhnout, se-

dlák žen peje totéž, tetím páním se zobák zbaví.

Stricker v XIII stol. nmecky : Andl slíbí zbožným manželm splnit

3 pání. Žena si peje nádherné šaty, muž ji peje, aby jí pirostly na

tlo, tetím páním ji osvobodí. U Hanse Sachse si žena píeje nejkras-

6
Národopisný vstník XIII.
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njší vochlovaku, muž jí peje, aby jí vochlovaka vjela . . ., pak ji osvo-

bodí. Kirchhof Wendunmut I 180 pipojuje k manželm bláhovým man-

žely rozumné. Petr a Pavel, odmítnutí boháem, splní chudému 3 pání

:

abv chalupa shoela, aby místo ní vznikl krásný dm, po smrti obma
manželm nebe. Lakomec hostí pak apoštoly také ; žena si peje, aby

statek shoel, muž, vraceje se dom a nevda píinu požáru, chce hasit,

žena mu peje, aby mu ohe vjel . . . tetím páním jej osvobodí.

Množství text knižních i tradiních, s rznými varianty.

Bnker 51; Nár. Sborník 45 1899 (157) k s. 358. . 453; Jurk-

schat 36; Kulda 16.

Analogická povídka o potrestané zvdavosti. Chudí manželé ho-

štni pánem, pokud neodkryjí zakrytou mísu na stole. Zena ji odkryje,

vylétne vrabec.

Jurkschat 37.

C. Dary tem bratím.

Ti bratí dostanou od Krista za nocleh co si pejí: mlýn, krmu,
statek. Po roce mlyná a krmá odmítnou žebráky, sedlák je hostí, ob-
tuje na léení Kristovy rány krev svého dítte; Kristus dít oživí.

Hnajtuk Zbirnik III. Leg. 31 ; Hnatjuk Archiv 21 (294) 31; Hna-
tjuk III 13; Ardali 16.

Nkdy obt dítte pro hosta (andla, boha) upeeného, jako sa-

mostatná legenda.

Gabršek II 9; Šapkarev 89, 198, 225.

D. Dvra v Boha.

Chuas spoléhá na boha, chudé pole rodí; boháovi žírné pole

neurodí.

Malinowski II (59).

E. Hiby.
Petr pes zákaz Kristv pijme koláe, jí je tajn cestou. Když se

ho Kristus ptá, vyplivuje žvance. Kristus káže žvance sebrat, jsou to hiby
(že nedojídal, hiby nesytí).

Hnatjuk Archiv 21 (293) 29; Hnatjuk Zbirnik III. Leg. 29; Nár.

Sborník 2. 1898 (124).

F. Kristus kmotrem.
Vezme dcko, jemuž je kmotrem, do nebe, obdaí je penzi.
Onukov 119. Srv. Kladské II 57.

G. Koalka.
Petr opije erty, ert spadne do sudu s koalkou, shoí. Odtud

název „hoalka".
Hnatjuk Zbirnik III Leg. 26; Hnatjuk Archiv 21 (293) 26.

Nkdy ert vynalézá koalku, aby se utšil nad sklamáním. Viz

Belphégor, Napálený ert.
H. Kukaka.
Lakomá žena urí poutníkm nejmenší pecen chleba, ale když jej

vytáhne z peci, je pecen nejvtší. Aby jim jej nemusila dát, schová se.

Když odcházejí, volá za nimi posmšn „kuku". Zmní se v kukaku.
Federowski 631; Ciszewski 55 (pouze chléb); Sejn II 223 (pouze

chléb).

J. K (osel).
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Lakomec je za trest zmnn v kon a dán chuasovi, aby mu
pracoval.

Ciszewski 53, 54; Kallas 54; Mallorca 16; Hnatjuk 111 21.
K. Líný muž a pilná dívka.

Muž, ležící u cesty, ukáže poutníkm cestu nohou, když potkají
pak ochotnou pilnou dívku, urí ji Kristus lenochovi za ženu.

KHM. III (209) (Hans Sachs, Schumann a i.); Frey Doplk
Nár. Sborník 4/5 1899 (157) 451a; Hrinenko II 98.

L. Medvd.
lovk se skryje pod mostem, chce poutníky postrašit, zave jako

medvd. Zmní se v medvda.
Archiv 15. 1892/3 (446); 22. 1900 (303) 4; Šejn II 187-189;

Federowski 742, 743; KHM. III (9).

M. Mlácení obilí.

Kristus zapálí obilí na mlát, zrní se samo oddlí a vyvje. Petr
s Pavlem (neb sedlák) jej chtjí napodobit, pohoí.

Hnatjuk Zbirnik III. Leg. 22; Archiv 21 (293) 22,23; Šejn II 216;
KHM. (452) pozn. 1. in calce.

N. Mstivý svtec.
Pohádkoslovné Studie 1904. IV,, (181— 188).

Slovenská povídka (Nmcová I . 10. Dobšinský IV str. 53): Buh
s Petrem jsou kmotry hochovi, bába dá hochovi Petrovu epici, z hocha
se stane krasavec. Petr pronásleduje hocha svým hnvem : peje si, aby
byl ošklivý, aby mu hynulo stádo, aby mu kroupy potloukly obilí. Hoch
na radu poustevníka požádá za ženu jednu z tí princezen, nejmladší

si jej vezme, Bh na pání Petrovo jej uiní krásným, sestry nevsty se

ze závisti zabijí (závr pod vlivem Chrtova švakra).

Polská (Lud VIII . 35): Petr se mstí dívce, která jej uhodila, když
žertoval ; dívka zeme po nemanželském porodu, Petr pronásleduje dít.
Kristus na Petrovo pání mu nií stádo a obilí. Petr k nmu pijde
s Kristem, dáví se plackou, rozpomene se, a Kristus na jeho pání hochovi
nahradí škody.

Maloruská (Hnatjuk, Etn. Zbirnik IX str. 26 — z Uher): Dívka
uhodí Petra, že jí shodil bílené prádlo, Petr se jí mstí, dívka má dít,
Petr pronásleduje dít. Kristus na jeho pání iní hocha nmým, zabijí,

mu krávy, Petr peje si, aby se udávil, kdo první pojí z hochovy pšenice.

Náhodou pojí sám první placku, dáví se, Kristus na jeho pání škody
nahradí. V druhé maloruské z Uher (ibidem str. 40) mimo drobné od-

chylky radí Kristus matce hochov, jak nahrazovat zpsobované škody.

Maloruská z Charkovska (Etnograf. obozrnije 1890 . 4). Sedlák hrozí

zbít sv. Petra, že na jeho svátek ješt neuzrálo obilí. Petr, jda s Kristem,

peje si, aby kroupy obilí zniily. Ale Kristus poradí sedlákovi, aby obilí

prodal na stojato. Petr si tedy peje, aby pšenice zas vzrostla, Kristus po-

radí sedlákovi, aby ji díve koupil zpt. Petr si peje, aby po žních

jeden vz dal jen mírku zrní, Kristus radí sedlákovi, aby málo nakládal,

Petr peje sedlákovi, aby se prvním soustem udávil, ale sní sám první

sousto a pochopí, že neml pravdu. Podobn vypravuje povídka
z kijevské gubernie (Hrinenko Etnograf. Materiály II . 99). Tu provází

Krista a Petra sv. Ilija. V legend z Kupjanského újezda (Etnograf.



84 V. Tille:

Obozrnije 1890 : 2) je andl rádcem sedlákovým. A v jiném textu

z téhož kraje je motiv porušen legendou o spravedlivé smrti (ibidem

str. 154).

Nkteré texty bloruské a velkoruské nahrazují Krista a Petra sv.

Jiím, sv. Mikulášem, prorokem Ilijou. V povídce z Minské guber-

nie (Sejn II. . 215) pronásleduje hocha Mikuláš, rádcem jeho je sv.

Jií. Ve Vitebské gubernii (Sejn II . 214) totéž, ale bez sv. Jií

(Bh sám radí). Podobn v gub. Smolenské (Dobrovolskij Smolen,

etnograf. Sborník I s. 298), kde však Jií pronásleduje hocha a Mikuláš

mu radí. Ve všech tchto textech je hnv svtce vzbuzen tím, že, když
nahlédl do lázn, v níž žena rodila, byl bábou udeen.

Nkteré bloruské a velkoruské texty motivují hnv svtcv tím,

že byl sedlákem mén uctn než druhý. (Sedlák posuzuje jejich práci,

když mu pomáhají a p.; Mikuláš, Jií, nkdy místo Jií Ilija) Mogilevská

gub. Romanov IV. (163) 16; (20) 15; (19) 15; Smolenská gub. Do-
brovolskij I (302) 5; Vologodská gub. Ivanickij Materiály etc. (218) 55;

Camarska gub. Sadovnikov (270) 91. Penzenská gub. Maksimov: Neistaja,

nevdomaja i krestnaja sila (455); Mogilev. gub. Romanov IV (165) 17

(Porušeno).*)

Odchylné dv povídky bulharské: (Sborník. Sofia VII. odd 3. s.

155 . 2 a Šapkarev VIII s. 279 . 151.) Chuas obtuje Bab Mart,
Baba Marta mu radí nasbírat krmiva pro dobytek, udlá pak velkou

zimu, chuas na bábinu radu krmí dobytek obchodníka s podmínkou,

že dostane polovinu stáda. Osud chuasv chce jeho ovce zniit, Baba
Marta mu radí vymnit je za hovzí dobytek, a když osud chce nové

stádo zniit, vymní je chuas dle rady za kon a kon pak za vino-

hrad. Osud chce v podob zajíce chuasa zmrzait, chuas na bábinu

radu zajíce chytí. Osud slíbí mu pak být mu pízniv.

Polívka nalezl, že povídky o mstivém svtci se nacházejí pouze

u národ slovanských. Ukazují k nkolika skupinám místn omezeným:
Slovensko, Polsko, maloruské Uhry — Malá, Bílá a Velká Rus ve dvou
typech (v jednom poátek porodem hocha, v druhém žárlivostí dvou
svtc). Na jihu jen stopy. Studie je z nejpknjších píklad zdárného

výsledku Polívkovy srovnávací methody.
Šejn II 214, 215; Hnatjuk III 12, 20; Hrinenko II 99.

O. Nocleh s bitím.

KHM. III (451—452) pozn. 1.

Camerarius r. 1539 vypravuje o dvou pocestných v hospod na

noclehu. Hospodská ráno, když nevstávají, bije toho pi kraji. Ten
druhou noc zmní místo, hospodská druhý den bije toho pi stn.
Hans Sachs r. 1551 a ada pozdjších autor vypravují totéž o Kristu

a Petrovi.

Hnatjuk III 50; Hnatjuk Zbirnik III. Leg. 28, 29; Nár. Sborník

4 5 1899 (157) k str. 354 . 2; Malinowski II (59); Holuby (210);

Šejn II 216; Stopka 16; Dykariv. 8.

*) Ve východní Indii je píbuzná povídka bengalská (Folk-Tales of Bengál. By
Lal Behari Day str. 108 . 6). Bh neštstí a bohyn štstí hádají se o pednost, mou-
drý Sribatsa je má rozhodnout: posadí boha na stíbrný, bohyni na zlatý trn. Bh
mu hrozí, bohyn jej chrání. Píklady se pak již rzní.
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P- Oka na polévce.

Petr má chudé vdov za vodnatou polévku vyplatit tolik dukát,
kolik má ok. Lakomá selka pozve poutníky na mastnou polévku, jež

má jen jediné oko, dostane jen jeden dukát.

KHM. II (219).

R. Omlazení ve výhni.

KHM. 147.

o) Pvod opic (sov).

Hans Sachs „Meisterlied" 1536, „Ursprung der Aen" 1562:
Kristus u kováe na prosbu Petra omladí žebráka; hodí jej nejprve do
výhn a pak do kád s vodou. Kováova tchyn chce být po odchodu
Kristov také omlazena, ková ji hodí do výhn, tchyn kií; hodí ji

do vody, ona kií ješt víc. Kováka a její snacha, jež jsou s útžkem,
vidí ji ve vod celou svraskalou, leknou se, porodí každá opici.

b) Omlazená žena.

„The smyth and his dáme", stedoanglická báse (XV. stol)

:

Kristus zahanbí vychloubaného kováe v Egypt: omladí jeho tchyni

tím, že ji hodí do výhn a pak ková. Ková, a varován, pokusí se

o totéž se svou slepou ženou, spálí ji, ale Kristus se vrátí, žehná
mrtvou, vzkísí a omladí ji.

c) Okovaný k.
O sv. Eligiovi, patronu ková, ve Francii (obrazy a texty již

z XV. stol.) : Král mu naídí okovat kon stíbrnými podkovami, Eligius

vytrhá koni nohy, oková je a opt zasadí. Pacholek jej chce napodobit,

znií kon, Eligius jej vzkísí.

Hojn knižn i v tradici.

Groome 59; Hnatjuk Zbirnik III Leg. 27; Sejn II 65; Cercha 6;

Nár. Vstník 12. 1917 (331) 11; Hnatjuk Archiv 21 (293) 27.

S. Podkova a tešn.
Petr je líný shýbnout se cestou pro podkovu. Kristus ji zdvihne,

prodá v kovárn, koupí tešn, trousí je cestou, Petr se shýbá pro

každou tešni zvláš.

Hnatjuk Archiv 21 (293) 29; Hnatjuk Zbirnik III Leg. 29; Stopka 16.

T. Požehnaná práce.

Poh. Studie (84-85) pozn. 1.; KHM. II (214—218).
ínská povídka: Fo (Buddha) zkouší lidi jako žebrák. Chudá vdova

spatí, že je bez košile, ušije mu v noci košili. Fo požehná práci, kterou

ráno zane; žena mí zbývající plátno a mí pakcelý den. Lakomá
sousedka pozve žebráka a dá mu jemnou košili. Žebrák požehná její

práci, ale žena zaskoí ráno díve nalít praseti vody, nosi vodu celý

den. Hans Sachs r. 1548 totéž (lakomá selka zaskoí na stranu). Hojn
v evropské tradici.

Lett. Schwánke 37.

U. Smrtelná hodina.

Kristus spatí sedláka plést plot z kopiv, sedlák na jeho otázku

odpoví, ponvadž prý ví, že zítra zeme, nedbá, aby upletl plot trvan-

livý. Kristus zbaví lidi znalosti hodiny smrti, aby pracovali i pro po-

tomstvo.

Šejn II 224; Federowski 790.
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I'. Suky.
Drvcštpové ukážou Petrovi špatn cestu. Za to jim rostou v dev

hebikv (sukv).

ár. Sborník 4 5. 1899 (157) k str. 354 . 3.

U". Svatba s bitím.

Petr jde pes Kristovu výstrahu na svatbu a je bit.

Hnatjuk III 2.

X. Utrpení odmnou. (Patí do okruhu „Tajné soudy boží").

U pívozu bohá nepeveze poutníky, chuas však ano. Bohái
se voli zmnoží, chuasovi pojdou.

Hnatjuk Zbirnik III Leg. 25, 28; Dykarivó; Hnatjuk III 1; Archiv
21 (293) 25.

Bohá odmítne poutníky, chudá vdova je hostí. Bohá dostane pe-

níze, vdov vlk sežere krávu.

Šejn II 210.

>;. Vely.
Kristus je udeen do ela, v rán se objeví ervíci. Uloží je do

dutého stromu, vzniknou z nich vely (z „ela").

Šejn II 202, srv. 203, 204.

Z. Vláda žen.

Petr si peje, aby ženy vládly. Kristus svolí, Petr je vlastní

ženou bit.

Jastrebov 4; Hnatjuk Zbirnik III, Leg. 28, 29; Archiv 21 (293)

28; Federowski 20; Dykariv 7.

Z. Želva.

Zena, aby nemusila žebrákm nic dát, skryje se pod necky, zmní
se v želvu.

Jastrebov (78).

115. Kristus a vandrovni.

A. M. 1892 (484-496); Zft. f. 6. Volkskunde 2. 1896 (224);
Kladské povídky II 26 (99—108); Opavské a Hanácké povídky 52
(131-132). KHM. 81.

Mohamedánská legenda, snad z apokryfního evangelia. (Viz E. Kuhn
Barlaam und Joasaph 1893 s. 82): Uenník Kristv sní jeden ze tí
chleb mu svených a zapírá houževnat. Kristus ukáže mu ti hro-
mádky zlata, tetí pro toho, kdo sndl chléb — uenník se pizná.
Mimo to Kristus oživuje gazellu, zachrauje uenníka z proudu a pak
od šibenice (když se mu nezdailo léení). Legenda je známa (v této
podob) arabsky, persky, indicky, na Jáv, i španlsky. Bývá k ní pi-
pojena moralita o pokladu, jenž pináší smrt. Souvisí s ní i povídka
v Cento novelle antiche.

Církevn slovanské texty, sahající do 11.— 12. století, mají legendu
pvodn asi eckou : ert v podob nemocného muže pijde k mnichovi
a prosí jej, aby mu upekl maso, které pinesl. Mnich sní tajn kousek
masa, ale pak zapírá. Putují spolu, pi rozchodu ert dlí peníze na ti
díly : tetí pro toho, kdo sndl maso.

Hans Sachs: Sanct Peter mit dem Landsknecht 1550: Sv. Petr
s lancknechtem jedou svtem a dlí se. Lancknecht vyžebrá na posví-
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cení hojn potravy, Petr dostane za uzdravení starosty 30 zlatých a sýra.

Ukáže druhovi jen sýra, ale objedná v hospod peené kue. Lancknecht
sní v kuchyni kueti játra a pak zapírá. Petr dlí 30 zl. na ti díly, tetí

pro toho, kdo sndl játra — voják se pizná.

Martin Montanus (Wegkrzer 1 557 . 6): Bh putuje se Švábem,
dostane za vzkíšení mrtvého 100 zl., Šváb posluhuje pi svatb, do-

stane krejcar, chlubí se jím Bohu, ale když Bh ukáže pytel s penzi,
hodí do pytle krejcar — že budou mít vše spolen. Pak zabijí be-

ránka, Šváb sní jatýrka, íká, že beránek jatýrek neml.
Pijdou do vsi, kde se opt zvoní k svatb a k pohbu. Šváb

tentokrát jde kísit mrtvého, nedaí se mu, má být, jak se zaklínal, po-

všen. Bh pijde jej zachránit, pizná-li, že sndl jatýrka. Šváb zapírá.

Bh slibuje vzkísit mrtvého, ale Šváb kií,^ aby jej povsili, že beránek
jatýrek neml. Bh pece vzkísí mrtvého, Šváb je propuštn. Bh dlí
peníze na 3 díly, Šváb volá, že sndl jatýrka.

Motiv, že tulák (v nebi) Petrovi sní tajn kus masa, je doložen
již mohuským arcibiskupem Herifrerem (i* 926) a astji opakován.

Lidová tradice vypravuje s rznými variacemi : voják, pes napo-
mínání Kristovo, stále kleje. Místo vojáka nkdy švec, žid i sám Petr.

Místo beránka homolky. Místo mrtvého nemocná princezna, kterou

Kristus políkem usmrtí, pak rozeže, vymyje, složí a oživí ve svém
jménu. Voják jej napodobí, ale chce kísit mrtvou také „ve svém"
jménu (nikoli Kristov) a proto nevzkísí. A j.

Nkdy jsou spojeny tyto texty s látkami o kouzelných darech
kouzelný pytel, strom) a o pobytu chuas ov v nebi.

Polívka rozbírá texty dle motiv, hled peliv k cizím vlivm,
a postupuje z východu Evropy, od slovanských území na západ. Dlí
látku na tyi motivy: 1. Ovod a získávání penz (kíšení mrtvého, lé-

ení princezny). 2. Sndená jatýrka. 3. Ti hromádky penz. 4. Tulákv
pokus o kíšení neb léení se závrem. Vyluuje právem motiv o kou-

zelném pytli, jejž Bolte pejímá do kostry povídky.

Motiv o tajn sndeném jídle a ti hromádky penz vyškytá se

nkdy samostatn. Mimo to jsou hojné povídky — jdoucí až do Pan-
atantram — o tajn sndeném jídle a zapírání bez dlení penz. (KHM.
II str. 153 pozn. 1.).

Nár. Vstník 1. 1906 (16) ; (49), 75 ; 2. 1907 (248) kap. 9; Ciszewski

219; Hnatjuk Zbirnik III Legendy 24; srv. Federowski 21.

B. Kladské povídky II 58 (200).

Kristv prvodce peje si být aspo na den Bohem, aby mohl
napravovat kivdy svta. (Motiv, obsažený již v legend o Abrahamov
smrti. Viz Ková v nebi.) Kristus svolí; prvodce musí na „Pomoz
Pánbh — Dejž to Pánbh", pomáhat nakládat hnj, pak tlait vozy

do vrchu, nakládat klády, hlídat kozy neb husy na pastv, až jej omrzí

být bohem a utee dom. Nkdy o zlostném ševci, jindy o sv. Petru.

116. Krupobití — jak vzniká.

Hnatjuk Archiv 21 (301) 32; Hnatjuk IV., 32; Zft. f. 6. Volks-

kunde 4. 1898 (272).
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117. Ku zcepenlý.

Král hrozí smrtí tomu, kdo mu oznámí, že jeho zamilovaný k
pošel. K pojde, šašek íká králi, že jeho k nežere a nedýchá. Král

praví, že tedy pošel, šašek se smje, že král jednal sám proti svému
rozkazu.

Václavek 11.

118. Lakomcv hrob.

Kladské povídky II 76; KHM. 195.

Lakomec zaplatí chuasovi, aby hlídal 3 noci jeho mrtvolu. První

dv noci doma ptá se ho, hlídá-li. Tetí noc na hbitov chuas stojí

ve svceném kole, erti vyhrabou lakomce, stáhnou mu kži, chuas
kži vtáhne do kola, erti mu nosí peníze, ale odletí s nepoízenou.

Hojn povídek eských, slovenských a nmeckých. Odchylný
variant vypravuje o vojákovi, jenž hlídal a stelil po ertu ržencem.
ert jej pak pijde pokoušet, obleen jsa v kži onoho lakomce.

Texty polské, maloruský ze sev. Uher a huculský.

Hlídání lakomcova hrobu je též podkladem povídek o lakomcích,
kteí vzali sebou do hrobu peníze (a jedí je).

Hnatjuk IV., 33; Nár. Vstník 1. 1906 (17); Stopka 5; ElpI 14;
Archiv 16. 1894 (318) 9; Hnatjuk Archiv 21 (302) 33; Ciszewski 125,

126; Hrinenko 1 79, 85, 86.

119. Lakomý slepec.

Slepý žebrák nespokojí se s nabízenou almužnou, vezme dva
stíbráky, dárce jej sleduje k domovu, vezme mu vše, co má a obere
i druhého slepce, souseda.

Malinowski II (36); Archiv 21 (280) 127.

120. Lalija.

Lalija. Vstník Král. Ces. Spolenosti Nauk, Praha 1914. Povídky
Opavské a Hanácké 37 (109). KHM. II (126).

Dívka, nemajíc nápadníka (taneníka), peje si, aby pro ni pišel
teba ert. Pijde pro ni neznámý pán, navštvuje ji v noci, dívka jej

tajn sleduje až na hbitov, vidí jej požírat mrtvoly. Nechce jej pak
pustit do domu, ženich jí vyhrožuje, že jí ume matka, a splní hrozbu.
Po druhé jí ume otec, po tetí ume dívka sama. Dívka si peje (aby
ji nevynesli dvemi), aby ji pochovali mimo hbitov, ženich ji marn
hledá.

Na jejím hrob vyroste kvtina, kvtinu utrhne pán, jenž jede
mimo, dá si ji do ložnice. Kvtina se v noci mní v dívku, jí (spí

s pánem). Pán ji vyíhá, chytí a vezme si ji za ženu. Dívka si vymíní,
že nepjde v urité lhúté do kostela (mají dít). Muž ji pinutí jít do
kostela, její bývalý ženich ji najde. (Variant šfastný: dívka je zachrá-
nna, v tragickém je roztrhána.)

Polívka probírá podrobn texty slovenské i eské, pak polské,
maloruské, z Uher, z Halie, z Ukrajiny, po jedné u Lotyš, Velkorus
a Bélorusú. Obrací se pak na jih od Karpat k Maarm a Nmcm
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v Uhrách, rozbírá hojné texty chorvatské a rumunské, konen cikánské

z Uher, Bukoviny, Rumunska. Vyluuje všechny vlivy cizích látek, se-

stavuje vlastní motivy látky s jejich varianty a dochází k pesvdení,
že látka tato, složená ze dvou motivu: o ženichu-upíru a dívce-kvtin,
je ve svém složení slovanského pvodu. Vznikla tam, kde se nejvíce

vypravuje, v krajin pokarpatské, snad v prostedí maloruském neb
polském, odtamtud se šíila k sousedm.

Podobny jsou jí zvláštní látky o píšerném ženichovi: Pyšná dívka

peje si skvlého ženicha, pijede pro ni Kovlad, pán podzemní íše,

jenž ji pak krmí zlatým chlebem. (Lalija s. 41—43.)

Pyšný otec žádá si pro dceru skvlého ženicha, pijede ert v po-

dob pána, odveze otce se zbožnou dcerou do pekla, otec tam zstane,
dcera zachránna. (Nkdy pyšná dcera odvezena do pekla.) Skíženo
též s bezbožnou tanenicí a s dívkou v chlebových stevících. (Lalija s.

44-45.)
Pyšná dívka chce si vzíti jen muže se zelenou bradou, se zlatým

zubem a p. Pijde pro ni upír, pak na svatební cest požírá mrtvoly,

pak v podob díviny matky vyláká na ní stížnost na sebe a roztrhá

ji. (Lalija s. 45—47, Opavské a Hanácké povídky str. 109, „Alibaba"
str. 36.)

Polívka uvádí ješt literaturu látek o dívce, jíž padají z úst rže
(8), (40), literaturu motivu o dívce-kvtin z jiných látek (36—40), mo-
tivu o dívce, prchající ped mrtvým milencem do komory, kde leží

mrtvý (33—36), látku Belphégor (40—41), povsti o ertovi, jenž se mstí

dívce (48—50) a o ertových stavbách (50— 52).

Bunker 47; Groome 5; Ciszewski 56; Malinowski (63); Opavské
a Hanácké povídky 16; Federowski 196.

121. Lamija (sestra lidožroutka).

Rodie mají mnoho syn, matka si toužebn peje dceru. Narodí

se jí konen dcera, ale je to lamija, která hubí bratry, rodie, znií statek.

Alibaba etc. (11) pozn. 1; Nár. Vstník 2. 1907 (294); 5. 1910
(87—88); Groome 14; Šapkarev 1, 6, 114, 126, 245.

122. Leonora.

Opavské a Hanácké povídky 53 (133— 134).

Dívka marn touží po milenci, jenž je v cizin (modlí se, neb aruje,

aby o nm zvdla). Mrtvý milenec v noci pro ni pijde (pijede na koni,

v koáe) veze ji sebou k hbitovu (cestou odhazuje kížek, škapulí atd.),

dívka uskoí do komory (domku), kde leží jiný mrtvý. Milenec volá na

mrtvého, aby mu otevel, mrtvý vstává, ale kohout v as zakokrhá. Dívka
se (dlouho) vrací dom (brzy zeme). V tragickém zakonení je bu
roztrhána, neb s ní milenec vjede do hrobu. asto ve verších, v tisku

i v podání.

Nár. Vstník 2. 1907 (150) 9; Hnatjuk IV2 35; Bunker 42; On-
ukov 39; Rozdolskyj 50; Gavrilovi 9; Ciszewski 123; Hnatjuk Archiv
21 (302) 35; Rokossowska 4; Nár. Sborník 2. 1898(116). Motiv o dívce,

jež se skrývá v komoe, kde leží mrtvý, viz „Lalija" str. 33—36.
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123. Lépe trpti v mládí než v stáí. (Legenda o sv. Eustachiovi.)

Malinowski I (8); II (48); Hnatjuk Archiv 21 (294) 33—36; Hnatjuk

III 38; Hnatjuk Zbirnik III Legendy 33—36; Šapkarev 162; Šejn II 76.

124. Líná dívka (žena) se uí pracovat.

Povídky Opavské a Hanácké 12 (48—50).

Svýcar Jórg
- Zobel napsal v polovici XV. století báse (Zft. d.

Veréins f. Volkskunde XVIII s. 54), v níž líí, jak muž uí línou ženu
pracovat. Položí jí do klína koku (kterou bije místo ní) a koka škrábe

nahou ženu, ležící v posteli. Povídka se vypravuje v Nmecku, v Dánsku,
pechází na východ v rzných variantách. Kíží se povídkou o zlé žen,
kterou muž zastrašuje strojenou vzteklostí, kterou si vylévá na zvíatech.

Je v Halii, v Ukrajin, v Uhrách, u Bulhar. Motiv o koce odpadá,
bývá nahrazen pouhým bitím, hladovním. Zvláštní jsou varianty, v kte-

rých žena je inna smšnou, spestené slovní híkou. V definitivním

rozboru bude potebí rozlišit povídky, jež mohly vzniknout samostatn,
od povídek penášených.

Hnatjuk Zbirnik III Novely 27; Hnatjuk Archiv 21 (296) 27;
Jastrebov 31; Archiv 29. 1907 (474) k str. 148 . 7; 33. 1912 (604)

15; Ardalic 13.

125. Líná pradlena.

Tom Tit Tot (Zft. des Vereins f. Volkskunde X. 1900 str. 254—272,
325, 382—394, 438- 439). KHM. 14 (Ti pradleny) 55 (Tom Tit Tot)*).

Basile v Pentameronu (1634. vyd. Liebrecht II. s. 41) vypravuje
povídku o mlsné Saporit a tech vílách. Saporita sní své matce škvarky, jež

mla uvait, je bita košttem a kií. Mimojdoucí kupec ptá se matky, pro
dívku bije ; matka praví, že dívka neustále jen pede a tím si kazí zdraví,

tak že se mže rozstonat a zpsobit útraty s léením. Kupec si Saporitu
vezme, dá jí 20 otýpek lnu, aby jej spedla, než se vrátí dom z trhu

za 20 dní. Saporita jen mlsá, píst neumí. Dostane však pece strach,

uváže len na ty u stechy, z dýn si udlá cívku, máí v kotli s omákou
a tak chce píst. Ti víly jdou mimo, srden se zasmjí a za to jí len

zmní v plátno. Když se muž vrátí, leží Saporita v posteli, do které
nasypala oechy, válí se, až oechy praskají a stžuje si, že se prací
strhala. Muž volá lékae, zapoví pak žen píst.

J. Praetorius vypravuje r. 1669 o tech ošklivých pomocnicích

:

(Abenteuerlicher Gluckstopf s 404— 406): Matka bije línou dceru, že

nepede. Muž, jenž jde mimo, ptá se, pro je dívka bita. Matka praví,

že proto, ponvadž tolik pede, že jí len nestaí. Muž si domnlou
pilnou pradlenu chce vzít za ženu a dá jí doma velkou zásobu lnu.

Dívka neví co poít, tu pijdou k oknu ti ženy: jedna široká, druhá
s vynélým nosem, tetí s širokým palcem. Zeny slíbí len upíst, vezme-li
je dívka k svatební hostin. Pijdou pak k svatb, nevsta je nazývá

KHM. 128 je ješté tetí látka o líné pradlen, ale znan od obou ostatních
se rznící: Muž doléhá na línou ženu, aby pedla, žena se vymlouvá, že nemá naviják,
muž jde na devo pro naviják do lesa, žena se schová v koví a zpívá veršem, kdo
eže devo na naviják, že ume, kdo bude navíjet, že zoškliví.
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kmotrami. Ženich se ptá, pro jsou tak ošklivé, nevsta praví, že od
pedení: od sezení, od olizování (zapadlá ústa), a od kroucení vlákna.

Ženich zapoví nevst píst.

Mile Marie-Jeanne L' Héritier (La Tour ténébreuse. Contes anglais

1705) má povídku o pomocníku s podivným jménem. Princ vidí ženu,

jež nadává své hezké dcei Rosanii, protože dcera proti zákazu celý den
piln pede. Princ si vyžádá dívku pro královnu, která jí dá plný pokoj
lnu, aby jej spadla. Dívka myslí, že tolik lnu nespede, bží do lesa

skoit se skály. Velký muž pjí jí na ti msíce proutek, kterým spede
konopí i len, sotva se ho dotkne. Ale dívka má mu pak proutek ode-
vzdat se slovy: Tu máte, Ricdin Ricdon, svj proutek. Zapomene-li jeho
jméno, propadne jeho moci. Princ si dívku vezme, dívka zapomene ono
jméno. Princ zabloudí na honu k zícenin, vidí tam nkolik ošklivých

lidí a mezi nimi hubeného, erného muže. Muž zpívá písniku, v které

praví: kdyby mladá žena si pamatovala, že sluji Ricdin Ricdon, nepadla
by do mé moci. Princ zpívá doma žen tu písniku, Rosanie si pak
jméno pamatuje.

Povídka Basilova má jen málo ozvny v Itálii. Povídka Praetoriova

druhu, o tech znetvoených pradlenách, je hojná v Nmecku, objevuje

se ve Vlámsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, v Anglii (pomoc víly !),

v Jrsku, Francii. Itálii (hojn), ve Španlsku i Portugalsku, u Bask,
v ecku a Rumunsku. Pak v Chorvatsku, na Slovensku, v Polsku, v Ce-
chách, u lužických Srb, Malorus, na Litv, u Lotyš, Finn, Madar.
Pradleny mívají asto podivná jména.

Povídku o pomocníku podivného jména (jméno má množství variant)

rozebral Edward Clodd: Tom Tit Tot. London 1898. Její rozšíení je

shodné s pedešlou a má vlivy látky o pomocnicích : Polívka, doplniv

texty slovanské, studoval její rozšíení a shledal, že pímé shody detailu

jednotlivých text svdí pro její individualný pvod na jednom míst
a postupné šíení. Nedokazují tudíž její verse u rzných národ nikterak

shodu mythologických pedstav u tchto národ. Pvod obou látek

hledá Polívka u germánských národ (pipouštje i výklad mythologický).
Od nich šíily se k národm románským a na východ k slovanským i j.

Hlavní rozšíení je v stední a západní Evrop.
Povídky o hádání jména (neb stáí), jež je podmínkou smlouvy,

jsou rzných jiných druh (ertovy hádanky, smlouva s ertem a j.).

Nár. Vstník 1. 1906 (17); 12. 1917 (330) k str. 153; Hnatjuk
Archiv 22. 1900 (306) 208; Lett. Schwánke 16; Hrinenko I 112;
Bnker 50; Nár. Sborník 6. 1900 (206—207); Pamie.tnik (2—3).

126. Lživé povídky.

Kladské povídky I 38 (73—75); KHM. 112; 138, 158, 159.

Lživé povídky mají mnoho druh, v rzných rámcích s rznými
motivy.

Úmysln lživé, smšné a schváln pravd nepodobné vypravování,
v nmž vyprav popisuje nesmyslnou pout.

Vyprávní pepínané v rozmrech, v íslech a j. (charakteristický

rys Rabelaisova Gargantuy neb Bumbrlíka) : o veliké žáb, velikém
kozlu, volu, koni, o veliké hlávce zelí, íp, houb, melounu.
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Chlubivý hrdina vypravuje neuvitelné píhody (baron Prášil,

Miles Gloriosus, Matamoros atd).

Vyprávní o zemi hojnosti (Schlaraffenland).

Závody ve lži : dva muži se vsadí, kdo dovede lépe lháti. Prin-

cezna chce si vzíti toho, kdo ji (neb krále) pimje svým lhaním, aby

mu nedala za pravdu. Nápadník na konec vypravuje, že dd princeznin

se v nebi válel v medu, jeho dd v blát — pak se oba lízali. Neb že

jeho dd v nebi je pasákem, princeznin dd mu pomáhá.
Hoch v lese v noci hledá ohe, pijde k starci u ohn, staec mu

slíbí ohe, dovede-li mu vyprávt lživou povídku.

Smšná neb naivní cesta do nebe: dd a bába lezou do nebe po
vysokém fazolu, prohlížejí nebe, spouštjí se pak dol.

V tchto a v jiných rámcích vystupuje ada motiv, jež jsou bu
píznané pro uritou látku, neb putují voln z jedné do druhé. Nkteré
z bludných motiv: vylézt po vysoké rostlin do nebe; spustit se s nebe
po provaze z pilin ; nastavovat provaz kusem, uíznutým nahoe ; spustit

se s krátkého provazu po slin (moi); dojít si pro motyku a vykopat
se z bahna; oškubat holátka a ztratit v peí sekyru; spálit ze sekyry

ocel a zachovat toprko; pehodit se pes vodu; poítat a znamenat
vely; jet na poloviním koni; krmit dvanáct kachen jednu druhou;
nachytat dvanáct kachen na jedno sousto na šru a lett s nimi ; na-

bírat vodu vlastní lebkou a j.

Archiv 36. 1916 (568) 95; Šejn II 114—119; Rozdolškyj Novely
20; Rokossowska 85; Malinowski II (174); Hrinenko I 176—179; II

243—247; Onukov 19; Jastrebov 35; Šapkarev 255.

Ddek s babou po rostlin do nebe: Rokossowska 36; Šejn II

40—44, 135; Jastrebov 34.

Lži o závod: Federowski 1082; Ciszewski 194—196; Hnatjuk IV„

37; Hnatjuk Archiv 22 (300) 37, 38; Rozdolškyj Novely 40, 41; Ma-
linowski II (67).

Baron Prášil : Groome 35, 36.

Lživá povídka za ohe: Rozdolškyj Novely 76; Hnatjuk Archiv
22 (309) 664; Rokossowska 68.

Lhaní s princeznou (s králem) viz Nezasmálka.

127. Madej (Záhoovo lože).

Drobné píspvky (72) pozn. 2; (103); Kladské povídky II 86
(259);, Nár. Vstník II 1907 (132—134); KHM. 206.

ecká a církevn slovanská legenda (Fabricius Codex apocryph.
Vet. Testamenti I s. 428) o Lotovi. Lot pijde jako kající híšník
k Abrahamovi. Abraham jej pošle, aby nalezl ti oharky (ze stromu
poznání, jehož vtev vyplavila potopa z ráje, a jejž roznítil Seth ve
vný ohe) u eky Nilu (Tigru). Lot po mnohých nesnázích oharky
pinese, zasadí je s Abrahamem v trojhranu (na ti lokte od sebe). Na
pokyn Abrahamv zalévá oharky po ti msíce vodou z Jordánu, oharky
se zazelenají (vzrostou v trojjediný strom). Abraham pozná v stromu
budoucí devo kíže.

Povídka spojila se též s legendami o Jidáši, o devu kiže a Gre-
gorius in saxo.
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Do tradice pešla nkdy v pvodní podob, hojnji však v novém
zpracování, jehož texty rozebral J. Karlowicz (Podanie o Madeju, Wisla
II s. 804, III ss. 102, 300, 602, 881). Toto zpracování souvisí snad
s jinou knižní legendou, kterou zapsal Herolt (De Temp. Sermo 49) :

Zbojník se zpovídá poustevníkovi, žádá však jen lehké pokání. Pou-
stevník mu pikáže, aby, kdykoliv spatí kíž, klekl a modlil se otenáš.
Zbojník je rád lehkému pokání, ale pak zahlédne pronásledovatele, jimž

zabil píbuzné. Prchá ped nimi, spatí však náhle u cesty kíž. Pamtliv
pokání, klekne a modlí se, chtje radji zemíti, než nesplniti pokání.

Je zabit a poustevník spatí andly, nesoucí radostn jeho duši k ne-

besm. Legenda ta patí k velkému okruhu látek o zdánliv lehkém
pokání. Viz KHM. 206.

Schéma lidové tradice: Muž v nesnázích (uváznul s vozem v lese)

zapíše za pomoc ertu, o em doma neví — syna. Syn studuje na
knze, doví se naléháním od otce, pro je smuten, a jde do pekla pro
onen úpis. Cestou pijde v lese k zbojníkovi (Madejovi, Záhoovi atd.),

jenž ho ušetí, slíbí-li mu, že se v pekle zeptá na jeho osud po smrti

a pinese mu zprávu. (Poutník dojde k poustevníkovi, jemuž andl pi-
náší jídlo, poustevník jej pouí a ukáže mu cestu k peklu.) V pekle

(jež zkrotí svcenou vodou a p.)^ dostane se k Luciferovi, jenž naídí
onomu ertu, aby vydal úpis. ert se vzpírá, je muen rznými mu-
kami, odolává však, dokud mu nepohrozí Madejovým ložem. Pak vydá
úpis, poutník si prohlédne ono hrozné lože muk a vypravuje o nm na

zpátení cest zbojníkovi. Zbojník se chce kát, poutník mu naídí, aby
do zem zarazil kyj, kterým zabíjel lidi a tak dlouho se u nho modlil

(zaléval jej slzami), dokud se nezazelená. Zbojník poslechne, poutník

se vrátí dom a stane se knzem. Po mnoha letech jede opt tím lesem

(se svátostí k nemocnému), ucítí vni jablek. Pošle sluhu jablka hledat,

sluha spatí jablo, ale když chce trhat jablka, brání mu v tom hlas

(nesázels, netrhejl. Knz jde sám k jabloni, spatí zbojníka obrostlého

mechem. Zbojník se mu zpovídá, po každém híchu spadne jedno

jablko, na konec se zbojník rozpadne v prach. (Poustevník laje Bohu,
že je nespravedliv, pijde po smrti na zbojníkovo lože.)

Lidové texty mní jen podrobnosti a mají hlavn dva typy: delší,

s poustevníkem, a kratší, bez poustevníka. Mnohé texty jsou kráceny

a porušeny.

Hnatjuk IV 28; Hnatjuk III 13; Hnatjuk Archiv 21 (295) 47;

Ciszewski 60-62; Malinowski II (3) (97) (176); Archiv 36. 1916 (567)

18; Znamení života (14); Bunker 83; Nár. Vstník 1. 1906 (16); Ro-
kossowska 71; Hnatjuk Zbirnik III Legendy 47; Václavek 21; Ga-
bršek I 2.

128. Magelona (Lescoufle).

Základní motiv: Dravý pták unese dvma milencm, zatím co

dívka spí, prsten (drahokam). Milenec bží za ním, zbloudí, a teprve

po letech se setká s milenkou, která se domnívala, že ji opustil.

V 1001 noci (ed. Weil I. s. 184) píbh perského prince Kam-
ressamana a ínské princezny Bedur. Starofrancouzský román L'escoufle

(Michelant et P. Meyer. P. 1894), staroitalská Storia di Ottinello et
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Giulia (Ancona, Bologna 1867, 2. vyd. 1889) nmecky Der Busant

(Von der Hagen Gesammtabenteuer . 16), anglicky Syr Isumbras (G.

Ellis, Specimens of early english romances L. 1848). Ve franin mimo
to v románech Guillaume dAngleterre z XII. a Florimont Orléans
z XV. stol. Hlavní zpracování v románu: Pierre de Provence et la

belle Maguelonne.
Vývoj látky popsali Ancona, P. Meyer v úvodech.

Srv. též G. Paris Romania 18. 1889 (510—512).
Biinker 107; Archiv 29. 1907 (455); Kladské povídky II 59; Ro-

manov VI 3.

129. Mariška (Marienkind).

Kladské povídky II 60 (204—208) ; KHM. 3.

Chuas hledá kmotru dvátku, nabídne se mu žena, která mu dá
peníze, ale vymíní si, že dívku, když doroste, vezme k sob. Odvede
ji do krásného zámku, zakáže jí však jeden pokoj. Dívka v poslední

den svého pobytu nahlédne do pokoje. Zapírá, nechce íci, co tam spa-

tila. Je zbavena ei a vyvržena do lesa. Najde ji princ, vezme si

nmou dívku za ženu. Když má dít, zjeví se jí kmotra, žádá, aby
ekla, co spatila v pokoji. Když zapírá, vezme jí dít. Totéž se opa-
kuje u druhého i tetího dítte. Matka je obvinna, že pojídá své dti,

odsouzena k upálení. U hranice se zjeví kmotra, ale kmotenka i na
hranici zape, že byla v pokoji. Kmotra jí vrátí dti, je vysvobozena.

Texty tvoí ti skupiny: v jednch je kmotrou zakletá žena, která

je zapíráním dívky vysvobozena, v druhých je kmotrou Panna Maria,

v tetích je místo kmotry muž (démon, mužíek atd). Zjevení v zaká-

zaném pokoji jsou velmi rzného druhu. Látka je hojn kížena s jinými

látkami o nevinn naené matce. Její motivy jsou již v starých island-

ských povídkách, v historii krále Ángl, jenž sluje Offa a u Straparoly
v Piacevoli notti I 4. Historie látky není dosud vyjasnna.

Hnatjuk Archiv 21 (293) 19; Artin 4; Hnatjuk III 30; Groome
63; Archiv 33. 1912 (601); 35. 1914 (291); Hnatjuk Zbirnik III, Le-
gendy 19; Biinker 54; Nár. Vstník 2. 1907 (294), 8. 1913 (189); Vá-
clavek 31; Malinowski (55); Gabršek I 3; Kladské povídky II 75.

130. Matrona z Efesu.

Petronius Satyricon (pel. W. Heinse. Lipsko 1898 II s. 73—79):
Zena po mužov smrti zstane v hrobce, aby hladem zemela, nedbá
domluv, dívka jí chodí dolévat svtlo. Pátou noc voják, hlídající neda-
leko ukižované lotry, vidí v hrobce svtlo, pijde, nabízí ženám jídlo,

dívka jí, voják se uchází o vdovu, vdova se mu oddá, stráví s ním ti
dni v hrobce. Píbuzní jednoho lotra ukradnou zatím jeho tlo s kíže.
Voják se chce zabít, paní mu dá mrtvolu svého muže, aby ji pibil na
prázdný kíž.

Literaturu a vývoj viz Griesenbach, Die Wanderung der Novelle
von der treulosen Witwe; Bédier Les Fabliaux 3. vyd. (462) La femme
au tombeau. KHM. 38. (zvíecí bajka).

Nár. Vstník 1. 1906 (49); Nár. Sborník 2. 1898 (117).
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131. Melusina.

Kladské povídky I 12.

132. Midasovy uši.

Zft. f. 6. Volkskunde 3. 1897 (295—298); Šapkarev 246; Archiv

22. 1900 (312). (Referát o spisu Ciszewského) ; Onukov 185; Nár,

Sborník 7. 1901 (190) k str. 95-160.

133. Mléná dráha.

Zlodj krade sousedovi slámu, trousí ji cestou, roztroušená sláma

zmnna v mlénou dráhu.

Šapkarev 26.

134. Mluvící krucifix.

Kladské II 93 (288—290) KHM. 209.

Guibert z Nogentu: De pignoribus sanctorum I 2. Po. XII. stol.

V St. Quentinu ministrant osloví krucifix, nabízeje mu ze svého chleba,

krucifix odpoví, že co nejdíve mu dá ze svého chleba. Hoch se roz-

stn, zeme, je pochován pod tím kížem v kostele.

Gautier z luny De miraculis b. v. Mariae 3: Hošík v náruí kle-

ící matky nabízí svj chléb Ježíšku na klín Panny Marie v kostele

v luny. Socha odpoví, že za 3 dny s ním bude jísti. Hoch zstane
s matkou v kláštee, tetí den zeme. Totéž peloženo do kostela ve

Spýru, hojn u stedovkých autor, s rznými zmnami.
Speculum exemplorum 78. Mladý mnich klade svou misku s jídlem

ped obraz Panny Marie s Ježíškem, jídla mizí, hoch optuje denn
prosbu, aby Ježíšek promluvil, slyší jednou hlas, zvoucí jej na Kristovu

svatbu. Opat. hochovi naslouchal a žádal jej, aby s ním sdlil, uslyší-li

nco. Hoch odpoví hlasu, že poprosí opata o dovolení, opat prosí, aby

sml jíti s hochem, oba o velikonocích spolen zemrou.

Nemnohé lidové texty vypravují o chudém hochu, jenž slyší ká-

zání, že cesta do nebe je úzká, trnitá a pímá, jde cestou necestou, až

pijde do kláštera, myslí, že je v nebi. Je tam ponechán, krmí krucifix,

jehož je mu líto, až krucifix jej pozve k hostin, naslouchající opat si

vyprosí, aby jej mohl provázet, oba spolen zemrou ped oltáem.

Nár. Vstník 12. 1917 (100) 3; Bnker 26; Srv. Kladské I 61 (119).

135. Modrovous.

Opavské a Hanácké povídky 36 (104—108). KHM. 46.

Ti dívky jsou vylákány po sob zlým ženichem do jeho zámku.

(Ženich je ert, Modrovous atd.). Ženich jim zakazuje vstup do jedné

komnaty. Dívky neposlechnou, první dv jsou usvdeny a zabity. Tetí
oklame ženicha, že nepozná její neposlušnost, a zachrání sebe (i své

sestry).

Látka má mnoho variant, jejichž znní není dosud pesn zjištno.

A. Skupina text legendárního charakteru vypravuje o ženichu

Luciferovi a zámek jeho je peklo. Když Lucifer piváží nevstu, chce

dívka pít, jde k studánce v lese, nesmí se ohlédnout. První dv po-
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slechnou. tetí se ohlédne, Panna Maria ji varuje a poradí jí pomoc.
Lucifer naizuje dívkám, aby sndly jazyk, ímž se octnou v jeho moci.

První dv jazyk zakopou, jazyk se Luciferovi ozve, jsou zabity. Tetí
svceným kouzlem jazyk umrtví (neb jej schová do kapsy). Lucifer klam
nepozná. Dívka chce rodim poslat dary. Lucifer odnáší skín, v kterých

jsou schovány sestry, po tetí skí s tetí dívkou. Chce cestou nahlédnout

do skín, ale dívka volá, že jej vidí. (Nkdy konec prost tím, že pe-

kelný zámek se propadne.)

B. V jiné skupin Lucifer (zbojník, arodj) zakazuje nevstám
vstup do jedné komnaty. Dá jim vajíko; když dívky neposlechnou,
padne jim vajíko do krve z mrtvol v zakázané komnat, krev nelze

s vajíka smýt a prozradí je. Tetí dívka nechá vejce v kapse u zástrky,
kterou povsí v prvním pokoji. Pak lest se skínmi.

C. Zvláštní skupina text nemluví o ženichovi. arodj (ert) neb
arodjnice vylákají a unesou dívky jednu po druhé (nkdy dívky za-

bloudí ke skítkm a p., nkdy též jen jedna dívka). arodj chystá

hostinu (svatbu), jde zvát hosty (erty, duchy), dívka postaví do ku-
chyn za sebe loutku, prchá v kži býka, v níž má i poklady, odpovídá
cestou hostm, kteí pijíždjí, a unikne.

D. Ch. Perrault r. 1697 v Barbe-Bleue upravil látku rytísky. Mo-
drovous žení se s temi sestrami po sob, zakazuje jim komnatu plnou
krve a mrtvol, ale dá jim klí od ní. Krvavý klí prozradí neposlušnost
všech tí dívek po sob. Když tetí má být zabita, prosí o tvrt ho-
diny, pošle sestru na vž, aby se dívala, jedou-li brati na pomoc, brati
v rozhodné chvíli pijedou je vysvobodit. Závr velmi dramatický, asto
oznívá v tradici i v knižní literatue.

„Alibaba" (35); Malinowski (67); Jastrebovl5; Ciszewski 70, 71;
Gabršek II 2; Onukov 55.

136. Mše mrtvých.

Hrinenko II 77; KHM. 208.

137. Mra (Upír).

Kladské povídky I 63 (125); Opavské a Hanácké povídky 22 (65)

;

47 (118); Federowski 180; M. 1892 (133); Nár. Sborník 7. 1901
(209—211); Nár. Vstník 4. 1909 (182); 12. 1917 (199); Onukov 45,

68, 286; Zbirnik I 2.

Hrinenko II 2 (povra, že meteor je drak, ssající ženám mléko).

138. Myší kožíšek.

KHM. 21 C; 65; 179; III (109).

A. Král si chce vzít svou dceru.*) Dcera žádá na nm nkolikerý
vzácné šaty, ušije si kožíšek z myších kozí a prchne. Slouží v cizím
zámku v kuchyni. Princ poádá ples, hledá nevstu. Princezna pijde
v svých krásných šatech, na otázku princovou, odkud je (jak se jmenuje)
odpovídá jmény, jimiž naráží na to, jak se k ní princ choval ve dne

Motiv ten viz Rozdolškyj 31, a v jedné látce Kosoruky.
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jako ke kuchtice. Plesy jsou ti, princ marn se snaží zadržet neznámou
princeznu. Stn, kuchtika mu pinese lék, upustí do nho prsten, prin-

cem darovaný, je poznána (Variant: princ naídí, že všichni v zámku se

musí koupat, dívá se do lázn a pozná princeznu).

Straparola v Piacevoli notti (1550— 1553) I 4 má útk princezny

od otce ve skíni, kterou si vyžádala. Tento motiv bývá souástkou po-

vídky, v které je úvodem záš otce k dcei, nemilující jej víc než sul.

Povídky o myším kožíšku má i Basile v Pentameronu (1634) I 42; 116;

II 51. Ch. Perrault (1694) vypravuje místo o myším kožíšku o oslí kži
(Peau asne). Hojné styky s Popelkou.

Nár. Vstník 2. 1907 (244); 1; Jurkschat 39; Onukovl76; Ma-
linowski (17); Archiv 15. 1892 3 (443); Nár. Sborník 2. 1898 (100);

k str. 217 (Skí); Šap_karev 167, 284 (dutý býk).

B. Musáeus . 2 : Nymfa studánky : Dcera hradního pána dostane
od své kmotry, nymfy hradní studny, jablko, jež jí splní 3 pání. Hrad
je znien nepítelem, dívka prchne, slouží za kuchtiku u pána, chodí
na jeho plesy v krásných šatech, jež jí dá jablko, stane se jeho chotí,

je pronásledovaná hospodyní, muž svolí ji zahubit, jablko ji zachrání.

Z Musáea lidové tisky a tradice.

139. Námluvy.

KHM. 155.

A. Citlivá nevsta.

Baitál Pachísí (ed. Oesterley . 10) a Vetálapanéavinšati 10: Král

se prochází s temi ženami
;
jedné padne na nohu kvt a zlomí ji,

druhá dostane vyrážku od msíních paprsk, tetí omdlí, když slyší

tlouci v devném hmoždíi.
V perské povídce (a v (^ukasáptati) se ženy jen petvaují : omdlí

od rány kvtinou, zakrývají obliej ped sochou muže neb rybami ve

vod ap. Velmi zídka jednotlivé motivy i v Evrop.
Zvláštní látka o hráškové princezn, která ucítila na loži hrachové

zrno, položené pod žínnkami a tím prokázala svoji urozenost. KHM. 182a.

B. Sišlavé sestry.

Hans Sachs „Meisterlied" 1555 a po nm jiní: Matka pikazuje
šišlavým dcerám, aby ped ženichem mlely, dívky však promluví (nej-

mladší je ráda, že mlela).

Lett. Schwánke 12; Šejn II 149; Zft. f. ó. Volkskunde 3. 1897

(377) k str. 321; Holuby (321); Nár. Sborník 4/5 1899 (161); Hrin-

enko II 204.

C. Krátkozraká nevsta.

Krátkozraká nevsta chce ukázat nápadníkovi, že dobe vidí, za-

píchne pedem jehlu do veejí, ale když pro ni jde, uhodí do džbánu
(másla) na stole, myslíc, že je to koka.

D. Poádná nevsta.

Nápadník zastrkuje tem sestrám po ad klí do lnu na peslici,

vezme si tu, která klí najde. Jindy prosí o slámu z podpostele na pá-

rátko a p. Vtip asto užitý i jinak (duchovnímu založeny brejle do bible a p).

Národopisný vstník XII I

.

'
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E. Kouzelný koínek.

Dve pohrdá nápadníkem, nápadník zakope pod práh koínek,

kdo vejde do svtnice, skytá (také peditum); nezruší kouzla, dokud

nedostane dívku.

Kladské II 98; Rokossowska 32. Viz též KHM. II (491).

140. Napálený ert.

A. Závody.
'

Kladské I 16 (39); Opavské a Hanácké 8 (35—37); Poh. Studie

(63) (175). KHM. 189.

Úvody: Ková jde pro princeznu do pekla, chce tam stavt kostel,

erti mu radji princeznu dají, ale pak za ním posílají erty, aby

s ním závodili. Jindy topí ková v pekle pod kotly, namáí do oleje

kožich, vvtahuje na nm duše, pro které pak erti za ním posílají. Nkdy
prost o peníze, jež dostal v pekle (v pekelném mlýn).

1. Motivy jednoduché: závod v bhu (se zajícem); zápas (s med-

vdem) ; hvízdání o závod (ert zaváže si hlavu, je bit) ; vyhazování

závory (chce ji hodit do nebe bratrovi); nosit kon (jede na nm).
2. Závody pomocí ženy: souboj na škrábání*) —-

v
žena ukazuje

ertu vulvam et anum, rány zpsobené prý mužem. — Štípání: rozta-

žené nohy jako „klešt". — Vaení penisu. — Závod, kdo pijede na

podivnjším zvíeti : muž na žen, obalené peím a j.

1. Rozdolškyj Novely 10 ; Šejn II 55, 56 ; Romanov VI 51 ; Hnatjuk

IV. 35; Onukov 162; Hrinenko 71; Hnatjuk Archiv 22 (310) 692

a 693; Federowski 97, 346; Kallas 64, 65. Vyvedené duše: Hnatjuk

III 4; Federowski 1083; Nár. Vstník 1. 1906 (16). (Viz též Kouzelné

dary — ková v nebi a v pekle).

2. Onukov 83, 205; (vulva, penis); Lett. Schwánke 48 (klešt);

KHM. II (530) pozn. 3 (klešt). Kallas 64 (krátká a dlouhá nit). On-
ukov 66 a; Nár. Sborník X. str. 46, 53 (škrabání o závod).

Žena v peí: Zft. f. 6. Volkskunde II 1896 (224); Hnatjuk Archiv

22 (305) 127; Onukov 261; Nár. Vstník 2. 1907 (246) 28; Václavek

15; Federowski 100. KHM. I (411) pozn. 1.

B. Smlouvy.

1. Dlení sklizn: ert chce bu hoejší, neb dolejší polovinu:

muž (žena) sází ípu neb mák. KHM. III (363).

2. Dravý klobouk. Sedlák žádá klobouk (žena punochu) plný

penz, ert se nedosype. KHM. III (421).

3. ert má vykonat 3 práce; tetí, narovnat kivý chlup ženin.

Kladské I 59; II 27; Nár. Vstník 2 1907 (245) 24; Hnatjuk
Zbirnik III Leg. 32; Hnatjuk Archiv 21 (294) 32; Onukov 205 ; KHM.
III (16) pozn. 1.

4. Pinést trojí výstel. Poslední peditum. KHM. III (16) pozn. 1.

Rzné sázky: až listí opadá, KHM. III (200) (364); poslední setbu

(zaseje žaludy); vrátit za sutou míru rovnou; uhodnout, co ková kove
atd. KHM. III (16) pozn. 1; (364).

.'•kdy skutený závod, jako v domnlém hrdinovi. Viz též Siddhikiir 3.
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C. Hádanky.
Kladské povídky I 11 (31—32); KHM. 125.

1. Vyslechnuté rozluštní.

Ti soudruzi se zapíšou na rok ertu, mají pak rozluštit ertu ti

hádanky. Jeden z nich vyleze na strom, pod kterým se ert s Luciferem
radí o hádankách. ert jim dá hádat, z eho je jeho sukno, k, pohár
(sukno kozlí kže, k kozel, pohár ze smoly). Soudruzi pak uhodnou.
V hádankách zmny. Rozluštní nkdy pomocí kíže, jímž vci se mní
ve svou pravou podobu.

2. íselné hádanky.

Chuas sedlák se upíše ertu, má po roce luštit ertovy hádanky :

co je jedna, dv, ti, tyi. Andl slouží u nho (pijde jako žebrák)
a odpovídá za nj ertu: jedno kolo u trakae, dv oi v hlav, ti
nohy u rendlíka, tyi kola u vozu atd. Nkdy výjimkou andl ertovi
dává hádanky. Odpovdi pvodn znly v duchu náboženském.

Hnajjuk IV 2. KHM. III (13) pozn. 1.

D. ertovy stavby.

Opavské a Hanácké povídky 26 (70— 71).

1. Dívka, jež o muzice netaní, peje si, aby pro ni pišel teba
ert (Srv. Lalija). Pijde pro ni pán, chce si ji vzít, dívka pozná, že

je to ert, žádá, aby díve za jednu noc postavil hráz (vedl eku do
vrchu, postavil na vrchu mlýn). ert skoupí po vsi všechny kohouty,
staví, ale^ schovaný kohout zakokrhá, peruší stavbu.

2. ert vsadí se s knzem, že díve postaví hráz, pinese sloupy
z íma atd., než knz dote mši. Prohraje.

Povídky vážou se z pravidla na uritá místa, nápadná svým
útvarem skal.

Onukov 173; Nár. Vstník 2. 1907 (23) 4, 67, 125; „Lalija" (51).

141. Nasreddin.

Referát o knize: A. Wesselski: Der Hodscha Nasreddin. Weimar
Duncker I 1911. S doplky (Nár. Vstník 7. 1912 s. 221—223).

142. Nebojsa.

Kladské povídky II 94 (290—291) ; KHM. 4.

A. Hochovi, jenž se nechce bát, jsou kladeny léky: u hbitova
se mu zjeví strašidlo, Nebojsa je potlue; je poslán zvonit, u zvonu je

postavena mrtvola, Nebojsa jí nedbá. Má hiídat v kostele domnle
mrtvého, jenž se zdvihne a chce jej postrašit. Nebojsa praví, že mrtví

mají ležet a zbije ho. Jde do svta, nauit se bát. Ve mlýn (v ho-

spod), kde straší, krotí erty, kteí po kusech padají komínem. V zá-

vru nkdy se lekne zajíce, jenž náhle vyskoí z brázdy.

Groome 74; Bnker 52; Ciszewski 130, 131; Sejn II 72; Zbirnyk

I 2; Federowski 231 ; KHM. 220; motiv o strašidle, padajícím pokusech
z komína, viz KHM. I (30) pozn. 1 ; Gonet 23, Elpl 7.

B. Nebojsa cestou dá obšenci na jeho prosbu napít. V noci hlídá

v kostele, kde strašidlo dosud každého roztrhalo. Je zachránn od smrti

oním obšencem.
Gonet 25.
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C. Srdnatý a bázlivec (švec a krejí) v noci na hbitovní zvonici..

Vidí mrtvého, jak vyleze z hrobu, svlee košili, jde strašit do svého
domu (zámku). Švec vezme tu košili, mrtvý se vrátí, leze za ním na
zvonici, spadne pi kuropní (pi úderu na zvon). Švec a krejí druhou
noc penocují v onom strašidelném dom. Krejí je roztrhán (nkdy utee
díve), švec onou košilí chránn. Duchové (erti) pinesou mrtvého, švec

s ním zachází hrub (heje ho u kamen, cpe mu kaši, dává mu políek),
vysvobodí jej tím, že skoní jeho pokání za hích spáchaný za živa

(dal políek otci a pod.). Dostane poklady i zámek pro sebe, církev

a chudé. asto vlivy povstí o duších lakomc, strašících na pokladech.
Duch porouí vzít motyku, jít naped, kopat atd.; rek neposlouchá a tím

se zachrání. Viz KHM. 8; II (529). Nkdy vliv látky Lakomcv hrob.

Viz Kladské I 12, 41; neb vliv látky o duchu, jejž lze vykoupit po-
zdravem. Malinowski (44). Nkdy texty modernisované. Nestraší duch,
ale lovk, jemuž hospodský ublížil, a jenž chce jej pimt, aby od ho-
spody upustil.

Mallorca 11; Rozdolškyj 60.

Strašidelný dm objevuje se již v románu YsaVe le Triste, tištném
r. 1522. (Dunlop-Liebrecht s. 530—531.) „Nebojsa" je mladý Mark,
jenž si vede na turnaji divoce, nerytísky. Rytíi mu eknou, že v dom
Isaaka de Lombard v jednom pokoji straší v noci. Mark tvrdí, že tam
vydrží, dá si zatopit v krbu, nanést jídla a pití, rozžehnout pochodn.
Stl se mu však skácí, je slyšet hrozný hluk, svtla shasnou, Mark vy-
zývá neviditelného protivníka, ale je strašn zbit. Když se uzdraví, jde
tam znovu v plné zbroji, v pl noci má týž osud. Knz Annas jej vyzve,
aby se mu vyzpovídal, uloží mu pokáním, aby nikdy nezabil lovka,
nebyl-li napaden, a aby pomáhal píteli. Pak jej pošle do oné sín po
tetí. ábel pijde se ho ptát, co tam chce v jeho dom. Dm je ertv
proto, že je stavn z jeho penz, jež pjil tomu, který jej stavl. Mark
honí erta s meem v ruce, ert zmizí, ale dm shoí. Od té doby
rytíi, zvláš ped bitvou, rádi se zpovídali.

D. ert se zmocní mlýna (mlyná se mu zapsal, neb mu mlýn
pronajmul). Vysloužilec penocuje ve mlýn, sváže erta lýím (klo-

koem), umele mu pl iti.

Nkdy vlivy látky o silákovi, který slouží u sedláka a je poslán
do pekelného mlýna. Jindy vlivy látky o vodníkovi, jenž straší ve mlýn:
muž uí jej hrát na housle, zaklíní mu prsty: KHM. I 8; II (530) pozn.
1. Jindy mu dá louskat kaménky místo oech. KHM. 114 B; I (68)
pozn. 1.

E. Muž penocuje (se soudruhem) v strašidelném zámku. Strašidlo

jej mlky vyzve, aby se dal oholit, muž poslechne, zeptá se, co je

dlužen, tím ducha vysvobodí (dostane peníze).

Nkdy pipojena povídka o smrtelné hodin. Duch slíbí mužovi,
oznait mu hodinu smrti. Vyvolá jej po letech od hostiny, muž jde

domu, rozlouit se se ženou, ženin milenec jej zabije.

Zvláštní povídka, v které náelník lupi v hospod vystupuje na
hosty v podob strašidelného holie, srdnatého hosta, jenž se nechá
oholit, ušetí.
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Federowski 174; Zft. . 6. Volkskunde 3. 1897 (377) k str. 211;
Nár. Vstník 12. 1917 (100) 3; Holuby (211).

143. Nedlní práce.

Švec, pracující v nedli, lekne se kominíka, že to jde pro nj ert.
Tulák, jenž v nedli zašíval kalhoty, bojí se pi bouce, že do nich
uhodí hrom. Podobných text je ada.

Hrinenko II 105; Opavské a Hanácké povídky 48.

144. Neilopoítat se.

Poutníci se poítají, jeden schází, protože poítající zapomíná po-
ítat sebe. (Nkdo jim poradí, aby lehli nosem do snhu a spoítali
díry a j). — Sedlák nenajde osla, protože na nm sedí.

Václavek II 10; Nár. Vstník 5. 1910 (87); Šapkarev 71; KHM.
III (149) pozn. 1 (150) pozn. 2.

145. Nektanebova lest.

Kladské povídky II 10 (15—20).
A. 1001 den (Chauvin V s. 232 . 132): Princezna v Gazn je

zavena ve vži, aby ušla prorokovanému osudu. Kupcv syn k ní létá

v létacím kufíku, jejž koupil od cizince, vydává se jí za Mohameda,
král tomu ví. Ve válce hází na nepítele s nebes kameny, dostane
pak princeznu. Vyvolává, létaje v kufíku, ohe na nebi, ale kufík
shoí a rek upadá do bídy.

1001 noc (citováno Benfeyem v Panatantra I s. 162). Dlník pi-
létá k princezn na létací stolici, vydává se jí za andla smrti, Asraela.

Stolice shoí, ale duch její dá dlníkovi neviditelnou apku a prsten,

jimiž zvítzí nad nepítelem a stane se sultánem.

Staroindická povídka (Benfey, Panatantra II . 5). Tkadlec lítá

v noci k princezn do sedmého patra na ptáku, kterého vyrobil jeho

pítel tesa, pestrojí se k tomu za boha Višnu, princezna se mu oddá,
matka i otec se tomu tší. Král spoléhá na boha a vede válku, tkadlec

si neví rady, ale bh Višnu se obává, aby nevznikla povst, že byl se

svým orlem (na nmž létá) zabit, vejde do tla tkalce, a orel (Garuda)

do ptáka, pemohou nepátele.
V tchto starých orientálních textech je lest nápadníka, jenž se

vydává za boha, spojena s látkou o létacím aparátu a princezn zavené
ve vži.

B. Josephus Flavius v Židovských starožitnostech: ímský rytí

Decius Mundus miluje paní Pavlínu. Knžka Isidina chrámu za peníze

jej pivádí v chrámu paní Pavlín jako boha Anubise. Paní pozná podle

hlasu pozdji rytív klam, sví se choti, aby svdce potrestal, chrám
je r. 19 po Kr. rozboen. Zpracoval Hegesippos, pak Ital Bandello

a Anglian Gower.
Podobná povídka je o Tyrannovi, knzi boha Saturna v Alexandrii,

jenž se dívkám a ženám zjevoval v podob boha Saturna, ale byl pak
jednou ženou po hlase poznán. Chrám byl rozboen.

Aischines vypravuje o Cimonovi v Tróji, jenž miloval dívku Kal-

lirhoe. Dívky se koupají v Skamandru, íkají pi tom, že obtují Ska-
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mandru své panenství. Cimon se pevlee za boha eky, souloží tajn
po koupeli s dívkou. Kallirhoe spatí o svátku Venušin z prvodu Ci-

mona, a ekne kojné, že to jest Skamander, jemuž obtovala panenství.

Castji zpracováno.

Román o Alexandrovi Velikém: Kouzelník Nektanebos prchne

z Egvpta do Makedonie. Zjeví Olympiád, žen krále Filipa, že v noci

k ní pijde Jupiter, s kterým bude mít syna. Pijde k ní sám v podob
Jupitera a má s ní syna Alexandra. *)

Boccaccio Decamerone IV. 2: Alberto de Imola v Benátkách stane

se mnichem, zamiluje se do ženy, která se mu zpovídá. ekne jí, že ji

navštíví andl Gabriel v jeho podob. Zena se chlubí návštvami andla,
její brati na nj íhají, Alberto se skryje u muže, jenž mu slíbí vyvést

jej z úkrytu druhý den o maškarní slavnosti v masce. Ale strhne mu
pak na námstí masku, Alberto zeme ve vzení Zpracovali Montanus,
Mahrold, Ayrer (dramaticky), Whetstone a j.

Morlini 69: Šlechtic v Neapoli navštíví dámu, kterou chce svésti

v odvu Krista, oznámí se pedem na obd. Mladík, jenž vyíhal jeho

úklad, pijde v odvu sv. Petra, dá se uvést k hostin a úklad pekazí.

Cent nouvelles nouvelles 14: V Burgundsku poustevník u eky
Ouches zamiluje se do dcery vdovy. V noci pomocí duté holi hlásá

vdov do svtnice andlským hlasem, že její dcera má s poustev-

níkem splodit syna, který se stane papežem a oprávcem církve. Vdova
mu pivede dceru, ale poustevník chce vykat. Opakuje noní scénu
po dv noci, pak si nechá dívku v poustevn, až je s útžkem. Matka
se pochlubí andlským poselstvím, sousedé jí závidí, dcera však porodí
dve, poustevník prchne. Zpracoval Lafontaine : Contes II 15. L'Hermite.

C. Cesarius z Heisterbachu v letech 1223—4 vypravuje o knzi,
jenž svede židovskou dívku, pak rodim v noci jakoby andlským
hlasem zvstuje, že jejich dcera poala a zrodí mesiáše. Množství žid
se sbhne k porodu, ale dívka porodí dceru, a jeden žid dít zabije

o ze. (Strunji Herolt v Sermpnes discipuli 1435— 1440, pak Bebel
ve Facetiích 1508 — dje se v Cechách — a jiní.)

Grimmelshausen (Das wunderbarliche Vog-el-Nest 11^ kap. 12—20)
rozvádí tento dj obšírnji. Žid Eliezer má dceru Esteru. Židé nechávají

u stolu místo pro proroka Eliáše, více, že jim pivede mesiáše. Že-
natý muž, jenž miluje Esteru, nauí se hebrejsky, vpraví do židovské
školy lístky o píští mesiáše, navštvuje v podob Eliáše židy. V noci

tajn pijde do domu Eliezerova jako andl Uriel, šíí vni, zjeví se

a oznamuje, že Ester porodí z Eliáše mesiáše. Židé se radují, Eliáš

chodí v noci k Estere. Ester porodí dcerušku, židé ji vychovávají a dou-
fají, že mesiáš se narodí až za 13 let. Muž však unese Esteru s dce-
ruškou a oloupí žida. Esteru provdá za svého sluhu, Eliezera v podob
erta postraší, aby po dcei nepátral — je prý v ráji.

D. Rzné povídky.

Douin de Lavesne: Trubert (XIII. století) v. 2229—2634: Trubert,
jejž chce vévoda za jeho kousky povsit, oblee se do šat své sestry,

je vévodou piveden do zámku, íká si Coillebaude. Spí s dívkami,.

*) O Alexandru Velikém v tradici: Hrinenko I 146.
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Roseite, vévodova dcera, jej vezme do lože, on jí praví, že má králická,

a dívku svede. Roseite po ase bledne, Trubert íká její matce, že

k jejich loži létá každou noc bílý holub, písahá, že je to duch svatý.

Vévodkyn je pyšná. Roseite mla si vzíti krále Goliáše, ale nyní dají

Goliáši za chof Coillebaude.

Bebel Facetiae . 113: Kazatel v ženském kláštee pedstírá, že

mu v noci hlas s nebe naizuje, „iunioribus amplexibus fruare ut inde

episcopum procrees". Dívka pak má dve.
Polívka referuje v Nár. Vstníku 7. 1912 (184—186) o spisu O.

Wcinreich Der Trug- des Nektanebos. Lipsko 1911. Weinreich uvádí

text o židovském mesiáši z kroniky Kornerovy z r. 1445 a považuje jej

za pvodnjší než Cesariv. Praví, že prý se opírá o zprávu, týkající

se skutené události z r. 902 „in urbe Limovicensi". Autor neví
v souvislost povídek o židovském mesiáši — jež mohly míti za podklad
skutenost — s antickými povídkami. Antické i indické mohly vznik-

nouti neodvisle, ale možno, že Nektanebos vnikl do Indie a byl buddhi-

sticky zpracován. Orientální povídky mohly psobit na text o Faustovi

(z r. 1587), kde Faust zjevuje se v harému sultánov jako Mohamed,
a na Grimmelshausena.

Lidové texty: Ciszewski 227, 228; (Cubinskij II s. 563 . 53;
Radlov. X s. 99 . 37).

146. Neplakat pro mrtvé.

Nepla po nebožtících. (Nár. Vstník VI. 1911 s. 209—215);
KHM. 109. (Das Totenhemdchen.)

Tomáš z Cantimpré Bonm universale de apibus II. c. 53: Matka
pláe pro zemelé dít, vidí jednou zástup veselých dtí, její dít se

však vlee smutn za nimi v mokrém rubáši a prosí matku, aby pro n
tolik neplakala. Povídka putuje pak latinskou i nmeckou literaturou,

v 17. století proniká knižn pes Polsko do Ruska, v tradici je hojná ve

form povídek i písní. Dít nkdy místo mokré košilky má džbánek slzí.

Federowski (55); Archiv 22. 1900 (302/3); 29 1907 (453) 539;
Hrinenko II 76. Srv. J. Horák: Ze studií o lidových baladách. Nár.

Vstník 12. 1917 (418).

147. Nevdná žena.

Dv povídky v eské literatue XV. století. Praha 1889 II. Zu der

Erzáhlung- von der undankbaren Gattin. (Zft. d. Vereins f. Volkskunde
13. 1903 s. 399-412.) Dodatky v ronících 1907, 1910). KHM. 16.

A. Tazjin, arabská sbírka z XVI. století, obsahuje povídku, již

napsal arabskv žid Wahb-ibn-Mumabbih, žijící v 7.— 8. století po Kr.

(Ztf. d. V. f. Volkskunde 13. 1903 s. 16—17, peklad V. Chauvina):

Abbúdovi zeme krásná žena. Putuje s její mrtvolou k Mesiáši, prosí,

aby ji oživil. Mesiáš svolí, když Abbúd obtuje za ženu polovinu svého

života. Abbúd vrací se se ženou, usne v jejím klínu. Král jede kolem,

žena svolí odejít s králem. Abbd se vzbudí, vyptá se, kam žena odešla,

jde ke králi, žádá ženu, aby mu vrátila jeho polovinu života. Zena sou-

hlasí a v tom zeme.
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Podobná arabská povídka neznámého pvodu (The Orientalist,

Ceylon 1884 I s. 64) má podrobnjší poátek: Žid Isaak uiní si se

ženou vzájemn slib, kdo koho pežije, ztráví zbytek života na hrob
mrtvého. Zena zeme, Isaak sedí po léta nad jejím hrobem, Ježíš jde

mimo, oživí ženu, když Isaak slíbí obtovat za ni pl svého života.

Isaak usne na klín ženy, princ vrací se mimo n z lovu, žena mu na-

bídne, aby si ji odvedl. Isaak, když se vzbudí, spchá za ženou, ale

žena jej zape, a když Isaak žaluje králi, tvrdí žena, že je to lupi,

který se jí chce zmocnit. Král žádá Isaaka, aby do osmi dn pivedl

Ježíše za svdka. Ježíš se zjeví Isaakovi ve snu, pijde pale ke dvoru,

žádá ženu, aby vrátila Isaakovi polovinu jeho života. Zena svolí a padne
mrtva.

V jiné arabské povídce (Zft. d. V. f. Volkskunde 1903 s. 133/4)

oživí Ježíš ženu, aniž muž za ni obtuje ást svého života. Zena Adileh

odejde s princem; když muž ji dostihne, obviuje jej žena, že ji oloupil

o šaty a skvosty. Princ jej chce obsit, ale Ježíš se zjeví a nechá Adileh
zemít. Povídka o Adileh je vazena do sbírky „tyicet vezír" a s ní

hojn pekládána. (Mimo to podobná celkem pohádka indická, anna-

mitská a malajská.)

V Evrop je nápadn shodná nmecká báse XIV. vku (Keller

Erzáhlungen aus altdtschen Hften Stuttgart 1855 s. 372). Muž, když
mu zeme žena, nechá si mrtvolu doma. Pátelé jej kárají, on radji
prodá majetek, odejde, s mrtvolou ve skíni, do jiného msta, prosí

v noci boha, aby žena oživla. Andl mu zvstuje, že má za ni obtovat
20 let svého života. Žena oživne a dkuje mu. Ale jednou pi tanci

prchne s mladíkem. Muž ji následuje, oba se mu vysmjí, jsou konen
postaveni ped soud. Muž žádá, aby žena byla postavena mezi nj a mi-

lence, a šla k tomu, jejž si vyvolí. Vykládá jí, co pro ni uinil, ale žena
toho nedbá. Tu muž ji prokleje, aby padla mrtva, jakmile se od nho
odvrátí a stane se tak.

B. Dhúminí (soulož s mrzákem).
Džátaka 193 (Dandin: Dacakumaraaritam ed. J. J. Meyer s. 87

až 92 úvod) : Král Brahmadatta bojí se svých sedmi syn, vypoví je ze

zem. Brati s ženami octnou se na poušti, zabíjejí z hladu ženy své

a jedí je. Nejstarší, Bodhisattva, odkládá denn jeden díl stravy stranou.

Když dojde na jeho ženu Dhúminí, sedmý den, dá bratím ušetené
díly a prchne v noci.se ženou. Nese ji na zádech, dává jí pít vlastní

krev, až dojdou ke Gangu, kde se usadí. Pipluje loka s lupiem,
jemuž byly usekány nohy, ruce, nos a uši. Bodhisattva (jenž sluje Pa-
dumakumára, t. j. princ lotos) jej ošetí proti vli ženy a chodí sbírat

ovoce. Žena souloží pak s mrzákem, vyláká muže k srázu a svrhne jej

dol. Muž uvázne na strom, král ještrek vyleze k stromu pro ovoce,

snese Bodhisattvu na cestu. Bodhisattva stane se po otcové smrti v Be-
naresu králem (Padumarádža). Žena zatím nosí mrzáka na zádech, vy-

dává jej za svého muže, je pro svou lásku ctna, pijde s ním do Be-
naresu ke králi, ale král ji odhalí, dá jí koš s mrzákem pivázati na
hlavu a vyžene ji z íše.

Dandin: Dacakumaraaritam (ed. J. J. Meyer) VI. Mitragupta (297
až 299) : Zem Trigarta je stižena hladem. Ti brati, Dhanaka, Dhán-
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jaká a Dhanjaka zabíjejí a jedí své ženy a dti. Dhanjaka prchne však

s ženou Dhúmini, nese ji, živí ji svým masem a svou krví. Cestou najde

mrzáka bez rukou, bez nohou, bez uší a bez nosu, vezme jej sebou,

vystaví v lese chatu a ošetí jej. Hledá potravu, Dhminí pinutí zatím

mrzáka, aby jí byl po vli. Žádá pak muže, aby jí naerpal vody, hodí

jej do studny. Pak putuje s mrzákem v koši na hlav, vydává jej za

muže, je ctna i králem. Karavana vytáhne Dhanjaku ze studny, Dhan-
jaka pijde do msta, kde žije jeho žena. Zena jej obviní, že prý zmrzail
jejího muže — má být za to popraven. Cestou k popravišti žádá, aby
sml spatit mrzáka. Mrzák se mu vrhne k nohoum a vyjeví pravdu.

Král dá ženu zohavit ve tvái a uiní ji kuchakou ps.
Panatantram (ed Benfey) IV 5 (303—306). Brahmán, jehož žena

se hašteí se svou rodinou, odejde s ní do jiné zem. Zena v lese má
žíze, brahmán jde hledat vodu, když se vrátí, najde ženu mrtvou. Slyší

však hlas, že žena oživne, dá-li za ni polovinu svého života. Brahmán
svolí. Pijdou do msta, brahmán nechá ženu v zahrad, jde pro po-

travu. V zahrad mrzák erpá vodu a krásn zpívá. Zena jej donutí

k souloži, pimje muže, aby jej v koši vzal sebou. Cestou odpoívá
u studny, žena jej shodí dol. Odejde s mrzákem do msta, nese jej

v koši na hlav, vydává jej králi za svého muže, král ji obdaí. Brah-

mána vytáhne jakýsi lovk ze studny, v mst však žena jej oznaí za

nepítele svého muže, král jej chce dát popravit.
v
Brahmán žádá, aby

mu žena vydala, co mu náleží — pl jeho života. Zena to uiní, padne
mrtva, král zví pravdu.

Kathásaritságara (Tar. 65. cl. 2—41. Meyer. op. cit. s. 93—94):

Kupec (Bodhisattva) odejde z domova se ženou, jsa vyhnán otcem,

který se znovu oženil. V pustin živí ženu 7 dní svým masem a svou

krví. Žijí pak v lese u eky, zachrání z eky muže bez rukou a bez

nohou, ošetí jej a chodí sbírat ovoce. Zena souloží s mrzákem, smluví

s ním mužovu smrt. Staví se nemocnou, chce bylinu, rostoucí v pro-

pasti, spustí tam muže po provaze a pustí provaz. Muž padne do vody,

je donesen proudem na blízko msta, kde zemel král. Mají zvykem
pustit slona, a koho si posadí slon na hbet, ten se stane králem. Slon

pijde k onomu muži, vezme jej na hbet. Zena putuje s mrzákem, vy-

dává jej za muže, je ctna. V mst ji král spatí, vysmje se jí, mi-

nisti jí dají uíznout nos a uši, vyženou ji s mrzákem ze zem.
Látka se dosud udržuje v indické tradici.

C. Soulož ped svázaným mužem.
Kathásaritság-ara (Tar. 61. cl. 142— 166) cit. Benfey Panatantra

I. (439— 441) : Žárlivý muž vezme sebou ženu na nutnou cestu. Ped
lesem, v nmž sídlí Bhillové, lupiský kmen, nechá ženu ve vsi u sta-

rého brahmána. Žena tam spatí mladého Bhillu a odejde s ním do jeho

vsi. Když se muž vrátí, hledá ji. Zena mu ekne, že byla unesena, schová

muže do jeskyn, a slíbí mu, až se Billa vrátí z honu, že jej s ním spo-

len v noci zabije. Zatím však žena zradí Bhillovi muže, Bhilla jej pi-

váže ke stromu, souloží ped ním se ženou a usne. Chce z jitra muže
obtovat bohyni Dví. Muž se modlí k bohyni Candi, její pomocí

pesekne si Bhillovým meem provazy, zabije Bhillu a odvede ženu. Zena

tajn vezme sebou Bhillovou hlavu, obviní v mst muže, že prý zabil
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jejího chot. Muž je veden ped krále, král uví jeho vypravování,

dá žen uíznout nos i uši. (Džátaka . 63. podobn srv. J. J. Meyer

op. cit. s. 95).

Šalme nevdná žena Šalomounova. (Veselovskij Razyskanija III—V.

1831 . 5; Vogt v Archiv f. slav. Phil VI; Polívka s. 40—41 dle Vogta)*).

Salman unese Šalme, dceru indického krále Cypriana. Král Fóre,

pohan, chce se jí zmocnit, ale je zajat. Salman sví zajatce své žen.

Fóre jí dá kouzelný prsten, Šalme se do nho zamiluje, nechá jej utéci.

Fóre jí pošle kouzelnou bylinu, která vyvolává spánek, podobný smrti.

Šalme je považována za mrtvou, uložena do rakve, Fóre ji z rakve unese.

Morolf, rádce Salmanv, je po sedmi letech vypátrá. Salman a Morolf

táhnou na krále Fora s vojskem. Salman vejde sám tajn do hradu, ale

Šalme jej pozná. Salman za záclonou eká v úkrytu na Fora. Ale Šalme

jej Forovi zradí. Fóre sví zajatce své seste. Dívka chce jej zachránit,

on odmítne. Ráno jej vedou k šibenici, žádá, aby sml zatroubit na roh,

pivolá tím Morolfa s vojskem, pemže Fora a obsí jej. Sestra Forova

je poktna. Za sedm let má Šalme syna, ale pijde k ní Akerský král

Princian, pestrojen za poutníka, hodí jí do zlatého koflíku arovný prsten.

Šalme se nechá jím unést. Morolf, pevleen za kramáe, je najde, vy-

loudí na králi arovný prsten, pitáhne pak s vojskem. Podstoupí s Princia-

nem souboj, zabije jej, odvede Šalme do Jerusalema. Šalme se zabije

v lázni, Salman si vezme Forovu sestru. (Motiv o souloži ped svázaným

manželem schází, ale látka je patrn tatáž jako pedešlá.)

Shodnou povídku má Gualterus Mapes v Nugae curialium z r.

1196; nmecká báse Der Nussberg, zachovaná ve zlomku, francouzská

báse z XIV stol. Li Bastars de „Bouillon" a dv portugalské povsti

ze XIV. stol.

„Brizeldys". — Zvláštní zpracování má rukopis vídeské dvorní

knihovnv . 4739, pocházející z let 1459 —1460, pod názvem Historia infidelis

mulieris : Šlechtic Rudolf ze Schliisselbergu má krásnou ženu a dvojata.

Žena se nakazí malomocenstvím, muž pes domluvu píbuzných se od ní ne-

odlouí, prodá majetek a odejde s rodinou do Portugalska. V hlavním

mst Dekapoli je královna obléhána dvma pohanskými bratry, králi,

kteí v boji jí zabili chot. Rudolf jednoho z nich vyzve na souboj a zabije,

tím msto osvobodí. Jeho hospodá mu poradí, že v lese u msta je

studánka, léící malomocentvi, ale hlídaná hady a zlou zvú Rudolf

zv pobije a ženu vodou uzdraví. Hospodá však pemluví ženu, aby

prchla tajn s dtmi po lodi k onomu druhému pohanskému králi, jenž

ji chce za ženu. Rudolf ji hledá, jsa pevleen za kramáe, pijde do

jejího mésta, prodává ped kostelem. Dti jej poznají, žena jej obviní

u krále, že zabil jeho bratra. Král jej chytí, poádá slavnost. Zena dá

pivázat Rudolfa v ložnici u sloupu, pod nim dá postavit žhavé uhlí,

souloží s králem, pak usnou. Syn otce odváže, Rudolf zabije ženu, krále

•) Hrinenko II 186; Hnatjuk Archiv 21 (292) 72; Archiv 29. 1907 (455-456);

Hnatjuk Zhirnik III 12; Nár. Sborník 2. 1898 (117). O Salomounovi i jiné povidky:

Oncukov 46; Gavrilovi 2; Hnatjuk Archiv 21 (292) 10, 11, 14, 15; Hrinenko I 97;

Romanov VI 51; Hnatjuk Zbirm < III Legendy 10, 11, 13, 14. 15, 16, 17; Zft. f. Ó.

Volkskunde 3. 1897 (1812) 1.
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i dceru, která s nimi držela, proseká se se synem k lodi. Schónbach (Stzbte

Wien phil. Cl. 145. 1902 VI) usoudil ze stylu, že povídka pochází z po-
átku XIII století a dokonce že ukazuje podobnost stylistickou s legendou
o Albanovi, jejímž autorem je cisterciák Transmundus z Clairvaux.

Vídeský rkp. patil pvodn cisterciáckému klášteru v Králov
Poli u Brna a povídka následuje v nm po povídce o Griseld. Jiný

její text znám není, ale je peložena esky, a také po povídce o Griseld,
v rukopise kižovnické knihovny pražské XXII A 4 z r. 1472, kde ne-

vrná žena se nazývá Bryzelidys. (Polívka otiskuje tento text.)

Dva nmecké rkp. Gest Romanorum (Grásse II s. 193) mají povídku
o ímském rytíi za asu císae Gordiana. Rytí táhne do Pruska, žena
jej provází v mužských šatech, bojuje po jeho boku, je s ním zajata,

v lázni poznána. Pohanský král dá rytíe pivázat ke sloupu v komoe,
souloží ped ním s jeho ženou, pak usne, žena s hnvem odmítá mužovu
prosbu, aby jej odvázala, a usne též. Jedovatý pavouk napustí jed do
králova koflíku, král se probudí, napije se a zeme. Zena chce muže
zabít meem, ale petne jeho pouta. Muž se s ní vrátí dom, vypravuje

pátelm píbh, ptá se, co zaslouží taková žena. Pátelé rozsoudí, aby
ve vzení umela hlady.

Polská povídka o Valterovi a Helgund, kterou první zapsal Bo-
guchval ve své kronice a po nm Paprocký, Martin Bielski a Joachim
Bielski, je v první ásti udlána podle latinské básn Ekkehardovy z X.

stol. Valtharius manu fortis: Valter z Týnce unese dceru franckého krále

Helg-undu, žije s ní na Týnci, bojuje se svým zlým správcem Vislavem,

zajme jej a uvzní na hrad. Pak táhne opt do války, Helgund je

smutno, služka k ní pivádí v noci Vislava, prchnou pak spolu na hrad

Vislici. Valter se vrátí, pijede na Vislici, Vislav je na lovu. Helgunda
tvrdí, že byla unesena, ukryje Valtra, ale pak jej zradí Vislavovi. Vislav

jej piková ke zdi a sví jej své ošklivé seste. Dívka uvolní Valtrovi

pouta, když jí slíbí manželství. Vislav se baví s Helgundou, Valter

je zabije.

Polívka usuzuje, že látka indická prostednictvím byzantskoeckým
pešla k Jihoslovanm a odtud, neb snad též pímo z Asie, k Rusm
(Dv povídky s. 30). Rozbírá písn srbské a bulharské a národní písn
ruské, jež mají vesms motiv o žen, pomáhající Turkm neb Hajdukm
proti jejímu muži, a asto v nich vystupuje i synáek, pomáhající uvzn-
nému otci. V ruských (o Potokovi) vyškytá se i motiv o muži pipou-
taném, ped nímž se žena laská s milencem.

D. z^ena vzkíšená hadí zelinou.

Z lidové tradice je známo asi 28 text: nejvíce z Polska, Cech
a Francie, mén z Nmecka a z Itálie, Slovenska, po jedné katalanské,

rumunské, chorvatské, velkoruské, kavkazské, maloruské a bloruské.

Manželé slíbí si, kdo koho pežije, bude hlídat hrob zemelého. Zena
zeme, muž zabije na hrob hada, had se ote o zelinu, která jej uzdraví,

muž zelinou vzkísí ženu. Odchází s ní do ciziny, žena mu prchne

s dstojníkem (kapitánem). Muž se dá na vojnu, je ženou poznán, milenec

jejím návodem obviní muže z krádeže. Muž je popraven, ale pítel, jemuž

se svil, jej vzkísí onou zelinou. (Uzdraví též nemocnou princeznu, stane

se vládcem.) Nabude moci, potrestá ženu i milence, odmní pítele.
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Polívka považuje slovanské povídky (jsou hlavn západoslovanské)

závislé na západoevropských." Pipojuje literaturu motivu o léivé bylin

již podal též k Sapkarevovi 162, a pipomíná látku o Vzkíšené nevst.
Cercha 5; Archiv 36. 1916 (567) 11; Elpl 3. (?). Srv. Bédier,

Les Fabliaux 3. vyd. (112).

148. Nevdný syn.

A. Dd, otec a vnuk. KHM. 78. Bédier, Les Fabliaux 3. vyd.

(211) (463) Housse partie.

Rádžašekhara : Antarakathásamgraha 16: Kupec Sankha odevzdá

obchod tyem synm, je jimi zanedbáván. Nejstarší, Kumuda, když

otec prosí o zimní šat, pohrdav ekne svému synákovi, aby dal d-
dovi starou záclonu. Vnuk Kuntala dá ddovi pl záclony a ekne otci,

že druhou plku si schová pro nj až sestárne. Kumuda se polepší.

V Evrop velmi hojn knižn od XIII. stol. i v tradici. Nár. Sborník

II 1898 (35).

B. Žába v oblieji (had na krku) KHM. 145.

Etienne de Bourbon (Anecdotes . 163) z XIII. stol. Syn schová

ped picházejícím otcem peené kue. Když je chce po otcov odchodu
sníst, zmní se kue v žábu, která mu skoí do oblieje. Zbaví se jí

teprve poutí do sv. zem.
Caesarius z Heisterbachu : Dialogus miraculorum VI. 22: Peené

kue, schované ped matkou, zmní se v hada, jenž se ovine synovi

kolem krku. Syn jezdí pak po kostelích, jsa provázen matkou.

Hojn knižn i v tradici, jako skutené, lokalisované píbhy.
Hrinenko I 109 (Had).

149. Nevrná žena.

A. Hildebrand.

Kladské povídky II 95 (292—295); KHM. 95.

Nizozemská lidová hra XV. století (KHM. II s. 376): Werrenbracht
má nevrnou ženu, která drží s duchovním, staví se nemocnou a pošle

jej na východ pro léivou vodu. Když muž odejde, strojí milenci ho-

stinu. Drúbežník se setká s mužem, prozradí mu nevru jeho ženy a do-

nese jej ve svém koši zpt dom. Milenci hodují, duchovní zpívá po-

smšnou písniku na Werrenbrachta. Drúbežník vejde se svým košem
k hostin, žena odpovídá milenci posmšnou písní. Pak zpívá drúbežník,

sedlák vyleze z koše a zbije párek. Hra byla asto provozována na

lešení o posvíceních, vyprávna také v písni. Roku 1611 hrají kome-
dianti tutéž hru o starém Hildebrandovi v Královci, a hrávala se astji
nmecky.

Ruská píse o novgorodském kupci Terentijovi je obsažena již

v Danilovové sborníku z r. asi 1760: Nevrná žena posílá muže k lé-

kai, pinesou jej v koši zpt zpváci, namluví žen, že mrtvolu jejího

muže klovou havrani. Na žádost ženy zpívají o jejím muži, ale vyzvou
jej písní, aby vylezl a milence zbil. Píse je rozšíena na severu a vý-

chod Ruska.
Hojné písn i pohádky z Evropy (jedna z Luisiany u ernoch)

Razdolškyj Novely 66; Bnker 5; Onukov 138.
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B. Oslepení muže.
KHM. III (124—126).
Prnabhadra: Panákhjánaka (KHM III s. 125). Nevrná žena ptá

se v kostele bohyn Dví, jak by mohla oslepit muže. Její muž Jažna-
datta, schovaný v kostele, odpovídá za bohyni, že má muži vait hodn
maštná, dobrá jídla. Pozdji nkolikráte, i v tradici.

Simon Prudenzani: Liber solatii (po. XV. stol.). Paní Fiore ptá
se ducha dubu, jak oslepit muže. Muž její, Magagmato, schovaný v dubu,
radí jí, mastit muži jídla, pozdji ženu zastelí, milence donutí platit.

Hans Vog-el z Norimberka „Meisterlied" z r. 1541 : Zena prosí

sv. Leonarda, muž zastelí milence knze, ženu hodí do potoka. Po-
dobn Hans Sachs a mnozí jiní. V podání rozmanité detaily.

Nár. Vstník 1 1906 (51); III (15) 19; v Kladské II 9 (14); Lett.

Schwánke40; Gonet 1; Ciszewski 160, 161; Sapkarev 48; Rokossowska
12; Onukov 50; Bunker 19.

C. Snídaní na poli.

KHM. II (131); III (401) pozn. 1.

Schéma: Selka nosí milenci písai hojný obd na pole, kde oe.
Pacholek vezme sedláka sebou na sousední pole. Selka musí dát peeni
sedlákovi. Sedlák pošle kus peené po pacholkovi písai. Pacholek
trousí jídlo cestou, písai namluví, že sedlák ví o všem. Vrátí se, ekne
sedlákovi, že písa s ním chce mluvit. Sedlák jde k písai, cestou sbírá

jídlo, písa myslí, že sedlák sbírá kamení, utee. Pacholek ekne selce,

že sedlák o všem ví, selka utíká. Pacholek vsadí se se sedlákem, že

selku nedohoní, sedlák za ní bží, selka klekne a vyzná se z nevry.
Onukov 81; Bunker 6; Rozdolškyj Novely 11.

(Zvláštní variant: sedlák neb pacholek nauí prý zalétnou selku

nmecky, vyíznou jí jazyk. Slovní híka nmecký-nmý. Rozdolškyj

. 11 a 36.).

D. Muž zmnn v psa (osla).

KHM. III (6—8).

1001 noc (ed. Weil I s. 19). Staec s mezkyní vypravuje, jak

pistihl ženu s erným otrokem, ale žena jej zmnila v psa a vyhnala

psa z domu. Skryl se u ezníka, dcera ezníkova poznala kouzlo, zm-
nila jej v lovka a dala mu vodu, kterou pak promnil nevrnou ženu

v mezkyni.

1001 noc (ed. Weil III s. 151): Sidi Numan má ženu, která jí

málo, jen zrno za zrnem rýže, ale v noci chodí s arodjnicí na hbitov
požírat mrtvoly. Muž ji stopuje, druhý den jí to vyte, žena jej zmní
ve psa a bije ho. Pes utee k ezníkovi a pak k pekai, rozeznává fa-

lešné peníze od pravých a je obdivován. Jedna žena jej vyláká a od-

vede dom. Její dcera zpozoruje kouzlo, zmní psa v lovka a dá mu
vodu, kterou muž zmní svou ženu v klisnu a bije ji. Sultán rozhodne,

aby ji nebil, ale aby zstala klisnou.

U Lukiana a Apuleja spatí muž arodjnici, která se kouzelnou

mastí mní v ptáka. Vyžádá si od její služky mast, ale služka se zmýlí,

muž se mastí zmní v osla. Tento motiv eckého románu objevuje se

astji u stedovkých latinských spisovatel.
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Hrinenko I 82; II 89; Hnatjuk IV., 19; Hnatjuk Archiv 21. (300)

19; Onukov 247; Jastrebov (128); Šejn II 22, 77; Nár. Vstník 2. 1907
(184) 45.

E. Mluvící pták.

Muž má
v
mluvícího ptáka, jenž mu oznamuje, co žena dlá, když

není doma. Zena ptáka polije (napodobí bouku), pták muži zvstuje,

že byla bouka, muž mu pak neví.

1001 noc, ed. Weil I (33) (?) (Gesta rom. 76; Sedm mudrc 13).

Kladské povídky I 44 (126).

F. Podvržená žena.

Zena, bojíc se žárlivého muže, požádá pítelkyni, aby v noci spala

s jejím mužem místo ní. Muž domnlou manželku stlue (uízne jí nos,

copy). Zena se pak tajn vrátí, pítelkyn odejde. Ráno vidí muž ženu
zdravou, myslí, že snil (že bohové napravili zázrakem jeho kivdu).

Obšírný rozbor a vývoj látky Bédier, Les Fabliaux 3. vyd. (165

až 199i (473): Le fabliau des Tresses.

G. Schzky s milencem.

Žárlivý muž marn hledí pistihnout ženu — je prohlášen šíleným.

Damas 9.

Milenec pichází podzemní chodbou.
Nár. Sborník 2. 1898 (99) 2 k str. 201.

Okouzlený strom. Bédier Les fabliaux 3. vyd. (469). Šapkarev
254; Onukov 15.

Zavený dm. Decamerone VII 4; Montanus (614) 79; Šapkarev 57.

H. Zachránní milence.

Zena, pekvapená mužem, hodí mu žertem pes hlavu šátek a mi-

lenec zmizí. Artin 16. (Srv. Disciplina clericalis 11. Gesta rom. 123 a j.).

Bédier, Les Fabliaux 3. vyd. (119).

Zena jednookého muže zakryje muži žertem zdravé oko, aby mi-

lenec mohl odejít. Nár. Vstník 2. 1907 (246) 22. (Srv. Disciplina cle-

ricalis 10; Lit. Bédier Les fabliaux 3. vyd. s. 466. Le plicon.)

Muž zave pistiženého milence do kufru a bží pro^pátele. Zena
zatím propustí milence a dá do kufru oslátko. Artin 1, ; srv. Šapkarev 251.

Žárlivý muž zapálí dm, žena skryje milence do kufru a pimje
muže, aby kufr zachránil z plamen. Nár. Vstník 1. 1906 (51); On-
ukov 267.

Muž bit místo milence a ví v nevinu ženy. Bédier, Les Fabliaux
3. vyd. (298) (449).

J. Pistižení milence.

Milenec ženin schová se pod postel. Muž (neb cikán, pacholek)
pedstírá, že je v dom ert, chce jej vypudit, opaí milence vodou,
vžene jej do sudu s dehtem, s peím, zbije jej, odveze jej v truhle a p.
(Stýká se astéji s motivem o „prorocích" z látky Unibos.)

Hnatjuk Zbirnik III Novely 11; Kallas 59; Hnatjuk Archiv 21
(295) 11; 22 (305) 119; Šapkarev 253; Nár. Vstník 2. 1907 (246)
23; Frey Doplky 20, 47.
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150. Nezasmúlka.

Pohádkoslovné studie. Praha 1904 II; KHM. 64, 71. Struné po-

známky v Kladských povídkách I 7 (22); 57 (110); 58 (111); 70 (148).

Smutná princezna je slíbena tomu, kdo ji rozesmje. Rozesmje ji

chuas (král se zdráhá dát mu ji a ukládá mu další úkoly).

A. Nezasmálka smje se smšnému prvodu (Poh. Studie s. 69
až 76, s. 80—84, KHM. . 64 A B C D).

Nejmladší ze tí chudých bratí dostane za almužnu darem kou-

zelného ptáka (zlatou husu, kachnu a j.). Kdo se jí dotkne, zstane na

ní lpt. Hoch penocuje v hospod, dívky, jež chtjí husu ukrást, musí

jít ráno tém nahé za hochem, lidé, kteí se jich dotknou, musí násle-

dovat (mnoho pestrých, žertovných i obsceních variant). Princezna se

prvodu zasmje.
Mnoho text je skíženo s látkou o princezn, kterou dostane ten,

kdo k ní pijede na samohybném veze (lodí po suchu, v povtí).
Chuas (nejmladší ze tí), získá za almužnu samohybný vz a má na

nj cestou pibírat, koho potká. Setkává se s nkolika tovaryši zá-

zraných vlastností (i jmen: stelec, bžec, nasloucha, bystrozraký,

mrazivec, jedlík, piják a j.). Kdo se vozu dotkne (neb ptáka, koulí

a p., jež mají na voze), zstane na nm lpt a tím se vytvoí smšný
prvod. Král odepe dát princeznu chuasovi a ukládá mu další úkoly,

jež vykonávají tovaryši: sníst a vypít celou hostinu, vlézt do roztopené

peci, donést ve chvíli vodu ze vzdálené studny (motiv z látky o prin-

cezn, která se svými nápadníky bhá o závod), odnést celé vno.

Zázraní tovaryši, pomáhající rekovi, vyskytují se i v jiných látkách :

rek létá k princezn, zavené ve vži, na létacím aparátu, rek má uhlídat

po ti noci princeznu, mnnou arodjem v rzné pedmty na vzdá-

lených místech, princezna závodí se svými nápadníky v bhu. Literatura

o nich rozebrána v KHM. 71 a 134. Od Polívky ješt Archiv 36. 1916

(568) 97 a Šapkarev 9, 243.

Pasení zajíc a mení pytl pravdy je zvláštní motiv, putující po

rzných látkách a v Nezasmálce astji vkládaný. Rek má pást stádo

zajíc. Dostane však kouzelnu píšalku, kterou je svolává. Král, pak

královna, komorná, princezna, picházejí pestrojeni na pastvu, aby re-

kovi aspo jednoho zajíce odkoupili. Rek jim prodává zajíce za poko-

ující a velmi obscéní podmínky, potom však odnášeného zajíce pivolá

píšalkou zpt. Když má veejn mit pytle pravdy, vypravuje scény

na pastv, a král z obavy, aby hoch neprozradil, kdo kupoval zajíce,

dá mu princeznu. Motiv je rozebrán z obsáhlé literatury v Opavských
a Hanáckých povídkách 7 (27— 33).

Literatura: Mallorca20; Nár. Vstník 1.1906 (51, 181); Onukov
258; Jurkschat 12; Búnker 100; Gabršek III 3; Ciszewski 133, 134;

Groome 64; KHM III 165 (273).

Nkteré struné texty o Nezasmálce a smšném prvodu nahrazují

kouzelného ptáka (vz) jiným pedmtem (kozou, prstenem, košíkem),

jiné i smšný prvod nahrazují tím, že hoch pijede na bab (obalené

peím). Je to motiv z látky o sázce s ertem, kdo pijede na podiv-

njším zvíeti.
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Cizí vlivy v textech objevují se hojn z jiných látek o námluvách
se smšnými podmínkami a z romantických látek o závodech neb tžkých
úkolech za princeznu.

Nár. Vstník 2. 1907 (246) 60, Hnatjuk Archiv 22 (301) 1, (307)

338j Hnatjuk IV. Anekdoty 1 ; Václavek 13; Elpl 9; Malinowski II (166).

Polívka nalezl úhrnem, že látka tato objevuje se hlavn ve stední
a západní Evrop, na východ Evropy proniká jen ojedinle.

Skupina text vypravuje o princezn, kterou dostane ten, kdo pi-
jede na samohybném voze (létací lodi, lodi po suchu) bez podmínky,
že je potebí princeznu rozesmát. Reka provázejí soudruzi zázraných
vlastností (kteí pak vykonávají úkoly), ne však smšný prvod.

Malinowski II (166, 186); Jurkschat 6; Ciszewski 138; Pamie^tnik

(4-6). KHM. III (272-273).
B. Nezasmálka smje se tanícím zvíátkm (Poh. Studie s. 76 až

80; KHM. . 64 C-).

Povídku má již G. Basile v Pentameronu (1634 III . 5). Hloupý
Nardiello je tikrát poslán nakoupit dobytek na trhu, koupí však hovni-
vála, myš a cvrka, kteí líbezn zvuí a taní. Jde s nimi rozesmát
dceru Cenzona v Lombardii, princezna se smje. Nardiello má do tí
dn s ní souložit, sic bude usmrcen. Je uspáván po ti noci uspávacím
lékem, hozen lvm, ale zvíátka lvy uklidní, Nardiella z jámy vysvobodí.
Princezna si bere anglického velmože, ale zvíátka o svatební noci zp-
sobí, že ženich v loži se stane nemožným, je vyhnán, a princezna dána
Nardiellovi.

I texty lidové tradice ze stední a východní Evropy (také z Nubie!)
jsou kryptadia. Podmínka nkdy toho druhu, že princezna spí mezi
obma nápadníky a vezme si toho, ke kterému se obrátí.

Romanov VI 8, 9; Rokossowska 67.

C. Nezasmálka smje se hloupému Honzovi. Pohádkoslovné Studie
(93—95); KHM. 7; 64 C 3

.

Honza prodává maso na trhu, pere se s nimi ped zámkem
smutná princezna se zasmje. Honza má dostat odmnu, stráž, než jej

propustí, vyžádá si ást odmny. Honza požádá o výprask, pepustí
ást stráži, ostatek prodá židovi. Toto je samostatná látka o Prodávané
odmn. V úvodu bývá pipojen z Hloupého Honzy motiv o Házení
penz žabám, v závru Soud o vymodlené peníze a o pjený kabát.

Ciszewski 148—150; Hnatjuk Zbirnik III Novely 7; Hnatjuk Archiv
21 (295) 7; Nár. Sborník 3. 1898 (111) 7; Pamie.tnik (9); . Lid 4.

1895 (513-515).
D. Princezna s nádorem v krku.

Pohádkoslovné Studie str. 97-99, 103; Kallas 13; Pamie_tnik (9).

Princezna se uzdraví tím, že se zasmje nemotornému lékai. Po-
vídka je již v indické sbírce Qukasáptati, v starofrancouzském fabliau,

v latinských stedovkých sbornících, v italské básni z r. 1521 atd. Pra-
videlné bývá spojena s látkou o bezdném lékai, jenž prý bitím musí
být nucen k léení. Látka ta se rozvíjí také samostatn v knižní i lidové
tradici. Nkdy je spojena povídka o princezn s nádorem v krku též
s látkou o domnlém lékai (hadai) na p. ve Frantových právech z r.

1518 (vyd. Zíbrt str. 26).
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Analogická je povídka o knzi (lékai) s bolestí v krku (Poh. stud.

s. 99— 100, 104). Knz nauí žertem žebraku nesmyslnému zaíkání,

baba se pak tím živí. Když však knz dostane nádor do krku (kost mu
uvázne) zavolá zaíkaku. Jak slyší smšné zaíkání, zasmje se a uzdraví

se. Povídka tato, patrn z knih, vniká do Polska, odtud do Ruska
a z pepis do lidu. Objevuje se mimo to ve východním Prusku

a i u Bask.
Povídky o Nezasmálce splývají asto s jinými látkami o princezn,

která zkouší nápadníky, o smšných námluvách, v porušené texty, jež

Polívka probírá na str. 95—96 a 101—103.
E. Princezna nemocná — uzdravená ovocem.*)

Opavské a Hanácké povídky (73—74). KHM. 165.

Ti synové chuasovi mají ovoce, jímž lze uzdravit princeznu. Nej-

starší jde s košíkem do zámku, potká lovka, který se ho ptá co nese.

Odpoví h . . . ., pijde do zámku, má v košíku, co ekl. Totéž se stane

prostednímu. Nejmladší odpoví pravdu, uzdraví princeznu, ale pak jsou

mu ukládány ješt jiné úkoly (pasení zajíc a p.).

Cercha 7; Gabršek III. 2. KHM. 224 (odchyln: zázraní soudruzi).

151- Neznámý vítz — drak ve skále.

Kladské povídky I 72 (151—158); II 53 (184); KHM. 60; III.

(2) pozn. 1. Viz též Bédier, Les Fabliaux 3. vyd. (110— 112).

A. a) Hoch má ti zázrané psy se zvláštními jmény, pemže
v lesní hospod lupie a vysvobodí od nich dívku, zabije pak draka ve

skále, jemuž má být obtována princezna. Lokaj vydává se za osvobo-

ditele, bere si princeznu, hoch jej usvdí ze zrady draími jazyky.**)

b) Hoch se temi psy a sestrou v lese pemže zbojníky, sestra

jej zradí se zachránným náelníkem lupi, psi jej osvobodí, sestra za-

nechána v lupiském- doupti. Hoch pak osvodí princeznu od draka ve

skále, vezme sestru k sob, sestra mu ukládá o život, psi jej vzkísí,

sestru roztrhají.

c) Hoch s divými zvíaty a s nevrnou sestrou jako A. b) (vliv

látky o Pouti k sv. Jakubu v Kompostelle).

B. a) Dva brati si podobní, každý s divými zvíaty (nadpirozen
narození). Rozejdou se, když si udlali znamení, jímž po roce poznají,

kterému hrozí nebezpeí. Jeden zabije draka ve skále, odejde, lokaj se

vydává za osvoboditele. O lokajov svatb rek vsází se s hostinským,

že budou jíst a pít ze svatební hostiny, usvdí lokaje, vezme si princeznu.

Po svatb na lovu v lese zkamení jej baba (matka, žena drakova). Bratr

jede za ním, princezna má jej za svého muže (on klade do lože me).
Bratr v lese donutí babu reka vzkísit (bratrem ze žárlivosti zabit, zvíaty

vzkíšen).

b) Totéž, ale brati mají místo zvíat psa, neb ti psy.

*) V této látce schází motiv Nezasmállcy, ale pipojuji ji — stejn jako Polívka

— do této skupiny, jejíž je patrn jen variantou.

**) Pemožení lupi lstí v nkterých textech podle povídky o ezníkovi, jenž vyzve

lupie, aby mu na paezu ual ruku. Utrhne ruku, me se zasekne, lupi je pemožen.
V.z. KHM. III—454).

Q
Národopisný vstník XIII.
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c) Totéž o tech bratrech sob podobných. Vložky z jiných látek..

Nkteré texty látky B mají úvod o kouzelném ptáku se zlatými vejci.

C. Šlechtic vzní erného muže, chyceného v lese, jeho synáek
nechá vzn utéci, prchne, je erným mužem v lese vychován. Jako
pasák pemáhá na pastv ti obry, zmocní se jejich zámk, v nichž najde

kon a rytíské šaty. (Úvod spolený s nkterými texty látek o zlato-

vlasém zahradníkovi, o závodech o princeznu komo.) Jede tikrát na

draka ve skále, jemuž má být obtována princezna, zabije jej. Jiný muž
se vydává za osvoboditele, rek pijde na svatbu jako zpvák, princezna

jej pozná po prstenu, jejž hodí do poháru, a vezme si jej. Rek jede

k rodim jako domnlý žebrák, princezna za ním, pak se dají poznati.

(Samostatná látka o domnlém žebrákovi.) erný muž — zakletý král

— vysvobozen.

A. B.: Jurkschat 1. 2; Šejn II 82; Nár. Vstník 1. 1906 (1617);
4. 1909 (127); 8. 1913 (187); Bnker 87, 88, 95; Opavské a Hanácké
povídky 4; Hnatjuk IV. 7, 21; Ardali 6, 9: Kallas 30, 31 (?) ; Fede-
rowski 342, 343; Malinowski II (23) (205); Znamení života (4) (30) (32

—36) (38) (48) (51) (69); Zbirnyk I 9; Václavek 10; Kulda IV. 14;

Groome 29; Onukov 4, 152; Ciszewski 51; Kallas 2—4, 6; Basset

104 ; Romanov VI. 6, 44 ; Rozdolškyj 29, 36, 44; Elpl 1 ; Malinowski (13).

C. Groome 61 ; Kallas 1 ; Hnatjuk III 27 (jiné pokraování) ; Archiv
33. 1912 (593) (jiné pokraování); Rokossowska 9; Hnatjuk IV 16, 20;
Romanov VI. 45; Nár. Sborník III (114) 9; VII (214) 27; (217) 1.

1 V závru A B princezna dává nkdy hostm hádanku o zlatém

zámku, k nmuž ztratila zlatý klí. Dala si dlat stíbrný, pak nalezla

zlatý — který prý si má nechat. Literaturu viz KHM. II (59). V úvodu
B bývá motiv o nadpirozeném poetí rek: Nár. Vstník 5 (225); 6 (60)

;

9 (86) ; Sapkarev 169. Motiv oživování reka hadí bylinou Sapkarev 162.

Viz též Nevdná žena D.

152. Neznámý vítz — závody komo.

A. Nejmladší ze tí bratí, hlídá po smrti otce ti noci jeho hrob,

dostane od otce kon a rytíské šaty (trojí: mdné, stíbrné, zlaté,

ervené, bílé, erné a p.). Princeznu dostane, kdo k ní vyjede na sklennou
(mramorovou, stíbrnou) horu, kdo vyskoí komo pro vzácné vci, jež

bud drží princezna na balkon, neb jež jsou vysoko zavšeny, kdo zví-

tzí v turnaji. Rek jezdí tikrát na závody, brati se mu smjí na svých
koních v krásných šatech; vítzí a prchá nepoznán. Starší dv princezny
dostanou muže, pro nejmladší je vítz nalezen jako chuas za pecí (po-

znán po vzácných vcech, jež obdržel, neb po znamení, jež mu princezna
vtiskla na elo). Král posílá zet tikrát pro vzácné vci (zlatý strom,
zlatou kachnu, zlatou svini a p.l. Nejmladší na svých koních vci pi-
náší, prodává je švagrm za emen kže ze zad, tím pak usvdí švagry
ped tchánem a prokáže se jako vítz. KHM. III (111— 114).

B. Nejmladší ze tí hlídá v noci louku, již kdosi v noci kazí, chytí

zázrané kon a na nich pak podniká bu jízdu na hladkou horu, neb skok
pro vysoko položené vci, neb turnaj.

C. Rek (vychovaný erným mužem) na pastv zabijí obry, zmocní
se jejich zámk, v nichž jsou kon a odvy, jezdí na hladkou horu, neb.
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skáe pro vysoko položené vci, neb závodí v turnaji. (Úvodní motiv
spolený s látkou C o drakovi ve skále a s látkou B o zlatovlasém

zahradníkovi.) Viz KHM. . 136.

Kladské povídky I 65; KHM. I (233). Nár. Sborník VI (213) 8;
Zbirnyk I 4, 8, 10; Malinowski II (217); Nár. Véstník 2. 1907 (23)66;
Jurkschat 8; Hrinenko I 161; Biinker 76; Kallas 15, 16; Ciszewski

132, 140, 142; Šapkarev 13,92,136, 191; Groome45; Gabršek III 1;

Romanov VI. 53; Onukov 68; Basset 109; Rozdolškyj 65—67.

153. Neznámý vítz — zlatovlasý zahradník (strupáek).

A. a) Rek s radícím konm prchá ped zlou macechou (jindy

chytí kon v noci na polní hlídce), na radu kon pozlatí si u studánky
vlasy, skryje je pod šátkem (epicí), slouží u krále za zahradníka (kuch-

tíka). Princezna spatí jeho vlasy, zamiluje se do nho (on staví se

hloupým, nií zahradu, k ji opt obnovuje krásnjší). Zahradník ne-

poznán pomáhá králi vítzn v boji jako rytí, princezna si pak zvolí

zahradníka za manžela (jsou v opovržení), rek na konec poznán králem
(po rán utržené v boji). K je duch rekovy matky. I Motiv radícího

kon viz Rozdolškyj 37 ; motiv hlídání louky Rozdolškyj 45.)

b) Rek slouží u arodje, ošetuje mu kon, který mu poradí,

aby si pozlatil vlasy, pak s ním prchá ped arodjem, zahazuje na

útku vci, jež se mní v pekážky (les, eku, hory). Pak slouží jako

zahradník atd.

Zahazování vcí na útku (i v jiných látkách) KHM. 79, Šapkarev
103, 119; Rozdolškyj 40.

B. Král vzní zvláštního tvora (divého muže, jelena), jejž chytil

v lese, princ jej nechá prchnout, utee z domu, je uprchlíkem v lese

vychován za rytíe a poslán pak ke králi za zahradníka atd.

[C. Legenda o Robertu áblovi KHM. III s. 107, pozn. 2.]

A. B. Kladské povídky I 39; Romanov VI 4; Archiv 36. 1916

(568) 61; Hrinenko II 248; Federowski 340; Artin 5, 7; Nár. Vstník
6. 1911 (185) 5; Jurkschat 63; Cercha 11; Šapkarev 104; Hnatjuk
Archiv 21 (300) 20; Hnatjuk IV, 20; Kallas 7; Elpl 17; Rozdolškyj 40.

Princezny volí chot šátkem, jablkem atd., jež házejí nápadníkm:
Malinowski II (186); KHM. II (381); III (111), pozn. 2.

154. Noe.

Archiv 21. 1899 (288) k str. 36; 36. 1916 (568) 118; Václavek

63; Hnatjuk Archiv 21 (292) 3; Hnatjuk Zbirnik III, Legendy 3; srv.

Malinowski II (82). (Noe zpravidla bývá tu sveden ertem, aby pil ko-

alku. Koalka jako vynález ertv asto i v jiných látkách, na p.
Belphégor.)

155. Obchod v myšlenkách.

KHM. 164.

A. Muž s hrncem.
Benfey Panatantram II (345) : Brahman Svabhávakripana povsí

si vyžebraný hrnec rýžové kaše na stnu nad lože, pemýšlí na loži,

jak draho jej prodá, vypukne-li hlad, za peníze si koupí kozy, stádo
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koz vymní za krávy, krávy za býky, býky za klisny, kon prodá za

zlato, koupí dm, vezme si bohatou krasavici, bude mít syna. Zabhne-li

syn ke kom, zavolám na ženu, která mne však neuslyší: vyskoím
a kopnu ji. Brahman kopne vskutku, rozbije hrnec.

Mnoho knižních text východních, v Evrop již r. 1480 v N-
mecku, pak u Hanse Sachse a j. asto v tradici (koš se sklem, krajá,

koš s vejci a p.).

B. Zajíc (srna).

Waldis, Esopus 1548 IV 90: Pocestný spatí spící srnu, nezabije

ji, ale pemýšlí, co vše za ni si koupí, vyplaší ji pak bezdným vý-

kikem. Lorenz Wesel „Meisterlied" 1567 podobn o zajíci, a pak asto
i v tradici.

C. Zena s krajáem.
Jacobus de Vitriaco Exempla 51 a jiní hojn, od XIII. století. Žena

nese na trh na hlav krajá mléka, poítá v duchu, co dostane a co si

postupn koupí, klopvtne a hrnec rozbije. Velmi asto v tradici.

Hrinenko I 180; Hnatjuk Archiv 22 (307) 408; Gavrilovic 18;
Nár. Vstník 2. 1907 (151) 18; (182) 18; 3. 1907 (93) 6; Onukov
271; Holuby (321); Nár. Sborník 2. 1898 (9) pozn. 14; Šejn II. 148;
Zft. f. 6. Volkskunde 3. 1897 (377) k str. 321.

156. Obšencovy plíce.

Opavské a Hanácké povídky 23; KHM. 211.

Zena pošle muže pro plíce, muž peníze propije, vyízne plíce ob-
šenci. Zena je upee a sní, „obšenec v noci si pijde pro své plíce.

Totéž o kýt, játrech atd. Zena nkdy klade nonímu hostu otázky:
kde má vlasy, oi, zuby atd.

Texty hlavn ze zemí germánských a románských. Srbsko-chor-
vatský jeden, eské dva, slovenský jeden, bloruský jeden. *)

157. Oedipus.

Hrinenko I 91 ; Archiv 15. 1892/3 (447).

158. Osud lovka uren pi narození.

Sudiky urují osud dítte.

Znamení života (53); KHM. I (439). Viz Chránnec osudu.
Kristus, starci, hlas s nebe urují osud dítte (šfastné a nešastné

hodiny, zdržovaný porod).

Viz Chránnec osudu, Syn, jemuž se plní každé pání (Matka ne-
vinn naená), Mstivý svtec (Kristus a Petr) a j. V Bájeslovných
drobtech (68).

Hoch pronásledovaný, že zná svj osud. Viz Vaticinium, Achigar.
V Bájeslovných drobtech (65).

Dívce je souzeno, že zahyne v sedmnácti letech v studni.

*) Jiný text o požívání lidského masa: žena, nemajíc pro muže jídlo, upee mu
svj prs; když se muž doví, co jedl, dostane chu na dti. Nár. Vstník 2. 1907 (294),

Sapkarey 119. KHM. III (152) (479) (malajská). Jíst lidské maso objevuje se
látce o vražd, objevené písní C (muž bezdn sní syna) a v Herzmaere.
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Malinowski II (105); Onukov 147.

Hochovi je souzeno, že zabije své rodie.
Bunker 104.

159- Osud — souzená chudoba.

A. Gesta Romanorum (ed. J. V. Novák . 63): Lakomec u moe
schová své peníze do špalku ped domem. Povode špalek odnese,
ková jej najde, objeví v nm peníze. Lakomec pátrá po špalku, ková
se o tom doví, pozve jej k jídlu, dá mu na vybranou ze tí bochníkú
(v jednom jsou zapeeny kosti, v druhém prs, v tetím lakomcovy pe-

níze). Lakomec vybere si bochník s prstí — nejtžší, a tak po tikrát.

Ková si pak peníze nechá.

Lidová tradice mívá v úvodu o pyšném sedlákovi, jemuž vyhoí
nejprve statek, pak povode odplaví peníze ve vod, pak sedlák pecen
s penzi, jejž dostane, prodá. Nálezce tajn kupci bochník vymní
a položí peníze sedlákovi do cesty. Sedlák však v tu chvíli zkouší,

jestli by dovedl chodit i slepý, pejde peníze se zavenýma oima.
Rozdolškyj Novely 3, 4, Onukov 159.

B. Chuas kácí strom, pepadnou jej vlci; prchá k mostu, voda
most strhne. Skoí do vody, topí se. Rybái jej vytáhnou, postaví jej

ke zdi, aby oschl, ze na nj spadne a zabije ho.

Od 16. století astji knižn v Nmecku, díve již v arabštin,

KHM. 175.

160. Osud — štstí a neštstí (Hoe a štstí).

A. Chuas zmní svj osud, vezme-li si dívku šfastn narozenou,

nesmí však íkati, že majetek patí jemu.

Báj. drobty (68); Hrinenko II 130; Hnatjuk Archiv 21 (294) 37;

Hnatjuk Zbirnik III Legendy 37.

B. 1001 noc (Weil III s. 159): Saadi a Saad se prou, jestli bo-

hatství, i cnost pináší štstí. Saadi hájí bohatství, dá provazníku Ha-
sanovi 200 dukát. Jestáb Hasanovi peníze unese s turbanem. Druhých
200 dukát dá Hasan do hrnce s otrubami, žena vymní hrnec za mýdllo.

Potetí dá Saadi Hasanovi jen kus olova. Hasan dá olovo rybái, do-

stane rybu, v ryb je diamant. Syn zbohatlého Hasana najde v lese

v hnízd turban s penzi. Hasan koupí hrnec otrub a najde v nm dukáty.

Šejn II 80.

C. Chuas marn dostává mnoho penz — zstane chudý. Když
však dostane šastný krejcar, zbohatne.

Hnatjuk Zbirnik III Legendy 38 ; Hrinenko II 131 ; Hnatjuk Archiv

21 (294) 38.

D. Jeden žebrák vzývá boha, druhý sultána. Druhý, jsa sultánem

obdarován, nepozná dar a dá jej prvnímu.

Nár. Vstník 5. 1910 (87).

E. Osud bohatého sbírá mu klasy na poli, osud chuasa sedí

v jeskyni lupi. (Nkdy si bohatý a chudý osudy vymní, ale marn.)

Onukov 118; Hrinenko I 130; Hnatjuk Archiv 21. (294) 39;

Hnatjuk Zbirnik III. Legendy 39; Alibaba (20) ; M. 1892 (133); 1895

(369) ; Šejn II 75.
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F. Personifikovaný osud v látce o Zlatém ptáku : Nár. Sborník

6. 1900 (120) ; Rozdolškyj 72 ; v látce o mstivém svtci: Poh. Studie (187).

K celé skupin viz referát o spisu: A. K. Cohhii: Top h flOJia

Wh Hap. CMOKt. KieB-b 1906. (Nár. Vstník 3. 1908 s. 135—136).

161. Otec, syn a osel.

Don Manuel: Conde Lucanor (XIV stol.) 2: Otec chce pouit na-

daného, ale prostoekého syna, žene s ním na trh soumara. Setkají se

s lidmi, kteí se diví, pro jde soumar na prázno. Syn s nimi souhlasí,

otec jej vybídne, aby vsedl na soumara. Lidé mu vyítají, pro mladý
syn jede a starý otec jde pšky. Syn opt souhlasí, otec vsedne na
soumara. Lidé vytýkají starci, pro nechá dít jít pšky. Syn jim dá za

pravdu, sednou oba na soumara. Lidé reptají, že zvíe se umoí. Syn
opt jim dává za pravdu, otec jej pouí, aby se ídil vlastní radou.

Arabský román Sejkha Zade: tyicet jiter a tyicet veer (z indické

knihy Sendabah, jež pešla perštinou do arabštiny). Turecký román tyicet
vezíru. V Evrop velmi asto knižn i v tradici. (Literatura ve vyd.

Knustov.)
Nár. Sborník 2. 1898 (125); 4/5. 1899 (149) 1.

162. Paleek.

Kladské povídky I 62 (121—124) ; KHM. 45.

V Anglii v XVI stol. báse: Tom Thumbe, his life and death, astji
pak prosou zpracovaná a rozšíená. Ve Francii pipomíná se již r. 1611

Poussot, r. 1662 Pucelot. V anglické básni Torna vytvoí arodj Mer-
lin a Tom stane se trpaslíkem krále Artuše.

Obsah u bratí Grimm v poznámkách (Reclam. s. 330) dle vyd.

r. 1809: Tom není vtší než otcv palec; pi he bere dtem pecky,

o které hrají, z pytlíka, hoch jej v pytlíku protese, pecky jej pobijí.

Spadne matce do tsta na pudding, kií v puddingu, matka jej

dá kotlái, kotlá se lekne hlasu, jenž z puddingu vychází, zahodí jej;

Tom vyleze a vrátí se k matce.

Matka jej na poli uváže k bodláku, kráva jej chce polknout, ale

lekne se jeho kiku.

Otec mu udlá bi ze slámy, aby pohánl dobytek (u pluhu). Ha-
vran ho sezobne a donese do zámku obra, který jej považuje za pilulku,

chce jej polknout, ale vyplivne jej do moe.
Torna polkne ryba, která se pak octne na králov stole, a král

ho udlá svým šaškem. Dovolí mu navštívit rodie, smí si vzít z poklad-

nice co unese, vezme si na záda trojpenny.

Doma jej posadí v oechové skoepin ke krbu a krmí jej lísko-

vým oíškem, až se pejí. Ponvadž zatím pršelo, nemže jít Tom pšky
zpt, matka jej ke dvoru odfoukne.

Tom stn, víly jej vezmou do své íše a uzdraví, vánek jej za-

vje zpt, ale práv do polévky, kterou kucha nese ke stolu. Tom vy-

skoí však pímo do otevené huby jednoho mlynáe, kií tam a taní.
Mlyná volá lékae, myslí, že je oarován, ale když zívne, vyskoí Tom
na stl. Mlyná jej vyhodí oknem do eky, pstruh jej polkne.
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Ps-h. kuchá^ -iae^. . a-^ao g g*
r^S^^TKX ™W» myš, Tom s ni bojuje.

se stavné brání, podlehne však, pavouk mu vyssa,e krev.

^íiSdiia neb povstane z hrášku, matka jej rt*

V -^itfiBrSBii do ueha . pohání
JL

Otec

jej prodí Paleek propíchne kupci tašku, tak že z n, padaj, pemze, a

Vrá"
fe ukraden zlodji, má jim pomáhat pi krádež,, proleze oknem do

ranec zahodí. Paleek ukáže pak ranec otci.

Nkdy ie látka kížena zvíecími bajkami :
chyt ej líska. raieceK

• A XnSmi U Slovan na Balkán však není zapsaná, ac je

v wSTjat S5?Íiíti &T. Kanout-
kových her.

vysvobozuje bratry od obra. Splývá tu

lidOŽr

Kallas 26; Gszewski 129; Malinowski 1. (86) ;
Jurkseha, 5; Roz-

dolškyj 42; Rokossowska 15, 43; Sejn 11 34-36, 38.

163 Panovník povolán zvláštním znamením.

KníKed^klekn. (V,z Nevdaná žena, indické.)

B
C KoL

5

:^ TpXt hlavu. Nár. Sb.IV/V (137). Hnatj-k

Etnog, ZbMk IV sv
P
2. Lvov 1898 . 1. str. 171 ;

sv. 6, c. 587, 588,

Nár. Vstník 2. 1907 (150). Gavnlovic 7.
nn x„knv ii 6

D. Svíce se mu rozžehne v ruce (na brané). Oncukov 110.

E. Dvée se ped ním otevrou.
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F. Octne se ráno první u brány msta.
G. Vykvetlá otká. Znamení života (11— 12).

164. Patelin.

Picot: Maistre Pierre Pathelin Paíž 1904: Chudý advokát Patelin

kupuje u soukenníka Joceauma látku na šaty, vymámí ji lichocením na

úvr, pozve obchodníka na peenou husu, že mu doma zaplatí. Když
obchodník pijde, íká advokátova žena Guillemette, že muž tžce stn,
Patelin mluví s hostem jako v horece rzným náeím a nezaplatí.

Ovák Agnelet sdlí s obchodníkem, že jeho stádo stihly nehody, ob-

chodník mu hrozí žalobou, Ag-nelet se radí s Patelinem, na jeho radu

odpovídá u soudu pouhým „bé". Soukenník, vida u soudu Patelina,

plete se v ei, mluví stídav o ovcích a -o suknu, soudce jej napo-
míná: „Sus revenons á ces moutons". Patelin jej ješt mate, ovák
beí, soudce je vyžene. Patelin žádá na Agneletovi plat, ale Ag-nelet

i jemu odpovídá jen beením, Patelin pozná, že padl do vlastní léky.

Je ješt jiná hra na stejný motiv (Petit de Julleville: Répertoire

s. 204—205): Soud o zabhlé tele. Zlodj se staví idiotem, je osvo-

bozen. Když soudce chce od nho oekávanou odmnu, staví se zlodj
dále idiotem a nic mu nedá.

Thema Patelin rozebral O. Dubský v Revue des trad. pop. 1908.

Lidové texty ukazují také samostatné zpracování na jiném podkladu.
Nár. Vstník 5. 1910 (87).

165. Sv. Pavel.

Visio Pauli Archiv 16. 1894 (616).

166. Peníz vracející se k majetnikovi.

Gonet 33; Archiv 22. 1900 (302); Jurkschat 48 (když kupec do
peníze kousne, zstane peníz u nho). KHM. III (234).

167. Pervonto (Štií pikázání).

KHM. 54 a.

Basile: Pentamerone (1634) I 3: Hlupák Pervonto je poslán matkou
na roští. Cestou vidí ti hochy spát na slunci, udlá nad nimi stechu
z vtví. Hoši jsou synové vil, Pervonto dostane dar, aby se mu splnilo

každé pání. Peje si v lese, aby jej otýpka roští donesla dom. Otýpka
s ním bží kolem zámku, princezna Vastella se mu smje. Pervonto si

peje, aby mla po nm památku, princezna porodí dva hochy. Král

chce vypátrat otce. Vystrojí po nkolika letech veejnou hostinu, když
pijde Pervonto, bží k nmu hoši, jakoby ho znali. Král dá Pervonta,
princeznu a hochy vysadit v sudu na moe. Princezna ví o Pervontov
moci, pimje ho hrozinkami, které mu dává mlsat, aby sud zmnil
v locf, lo pak v palác na zemi a sám sebe v moudrého, krásného
jinocha.

Straparola v Piacevoli notti (1550—1553) má tutéž povídku (III

. 1 ), ale hoch dostane kouzelnou moc od ryby. Hrabnka Aulnoy
ji zpracovala v pohádku Le dauphin. V tradici evropské je rozšíena
dosti hojné, ale také u Tatar, v Annamu a na Nové Guinei.



Polívkovy studie ze srovnávací literatury. 121

Romanov VI 29; Šapkarev 105, 268; Malinowski II (116); Fede-

rowski 582; Kallas 28; Groome 65.

168. Poátky a konce pohádek.

Referát o spisu: R. Petsch : Formelhafte Schlússe im Volksmárchen.
Berlin 1900 (Nár. Sborník 7. 1901 str. 205—209); mimo to Archiv 29.

1907 (456—457); Zft. d. Vereins f. Volkskunde 12. 1902 (126).

169. Podhozenec.

Povídky Opavské a Hanácké 40 (111— 112).

Archiv f. Religionswissenschaft III, VI (151). KHM. I (368).

Divá žena ukradne matce dít a podvrhne jí za n dcko velko-

hlavé, neb tupé. Zena na radu moudrých lidí nastaví kolem ohn sko-

ápek z vajec (nalije do nich vody) a odejde ze svtnice. Dcko bhá
kolem ohn a diví se, že je dost starý ert, takových hrnc však ne-

vidlo. Matka je tajn pozoruje, pozná, že je to podvrženec, bije je

tak dlouho, až si divá žena pro n pijde a ukradené dít vrátí.

Polívka sebral texty eské, polské, poslední sledy na východ

u haliských Malorus, na sever na Litv, na jihu u Slovincú v zá-

padních Uhrách (pouhá stopa u Chorvat). Velice hojná je tato po-

vídka v Nmecku a ve Francii, i v Dánsku, v Anglii, Skotsku, Irsku

až na Island. K Slovanm pešla z germánského prostedí.

Václavek 59; Nár. Sborník 2. 1898 (2, 125). Pamie.tnik (10).

170. Podkovy opan pibité (vojenská lest).

Kavkaz 14.

171. Podvržená nevsta.

Referát o spisu: P. Arfert, Das Motiv von der unterschobenen

Braut. Schvverin 1897 (Nár Sborník 3. 1898 s. 123—125; 4 5 1899

s. 160).

Motiv o podvržené nevst je tkavý, objevuje se v látkách rzno-

rodých, jež Arfert neprávem spojuje v jednu skupinu. Probírá látky:

Ti citrony — zakletý spící princ — nevsta zmrzaená matkou ko-

morné — ale též látky o žen kiv podezírané, o žen nevrné, jež

vydá pomst manžela služku neb sousedku, motiv o Iseut a Brangen
v svatební noci. Literaturu zná obsáhlou — ovšem mimo texty slo-

vanské.

Artin 3; Rozdolškyj Novely 1; Nár. Sborník 2 (101) 223; Šap-

karev 239; Bnker 64; Znamení života (36, 52).

Jistý poet látek o podvržené nevst však zejm navzájem sou-

visí, a vztahy jejich nejsou ješt jasn rozloženy. Látky ty jsou trojího

typu: v jednch je podvrženou nevstou ošklivá cizinka (cikánka, Arabka),

jež lstí nahradí nevstu pravou, v druhých služka, provázející nevstu,

v tetích ošklivá sestra. Služka a sestra mívají pomocnici ve své matce.

Postava skutené nevsty je rovnž trojího druhu: je bu prin-

cezna, ponižovaná pak dvetem neurozeným, neb dívka tajemného p-
vodu (z ovoce vzešlá, nesmí být osvícena sluncem, strom se ped ní

sklání), neb krasavice, které z úst padají rže, z oí perly.
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I rozuzlení je v základ trojí: dívka pokoovaná žaluje své utrpení

vci neživé a je tajn princem vyslechnuta; dívka nadpirozeného p-
vodu mní se v holubici, v kvtinu, a tak si zjedná pístup k princi;

dívka zmrzaená a v lese pohozená vykupuje si své údy, oi, neb pístup

k princi za vzácné vci (kolovrat koupený podvodnicí prozradí podvod).

Látky prošly mnohým zpracováním, jejich motivy se rzn skí-

žilv a tradice zpsobila ve vzniklých formách porušenou reprodukcí

znané zmny.
• A. Zakletý princ.

Dívka octne se kouzlem u zakletého spícího prince. Setrvá-li u nho,
vykoupí jej. Na konci lhty nechá se na chvilku zastoupit Arabkou,

princ se probudí, spatí a vezme si Arabku, která pravou nevstu týrá.

Týraná dívka vypravuje svou bolest kamenu, princ ji vyslechne, pozná

a vezme si ji.

Sapkarev 169.

B. Adenet le roi : Berte au grand pied.

Berte, uherská princezna, jede s komornou Margiste a její dcerou

Aliste do Francie jako nevsta Pipina Krátkého. Margiste zastraší Bertu

vyprávním o svatební noci (že Pipin ji zahubí), Berte svolí, aby Aliste,

jí podobná, nastoupila místo ní. Margiste pak naídí pacholkm, aby
Bertu v lese zabili. Pacholci ji ušetí, staec se jí ujme. Aliste má s Pi-

pinem dva syny, kteí pozdji jsou zrádci (Heudri a Rainfroi), chová
se bezuzdn, Bertina matka pijede do Francie, Aliste se staví nemocnou,
ale je usvdena. Pipin najde Bertu na lovu v lese, má s ní pak syna,

Karla Velikého. KHM. II (284-285).

C. Princezna pasaka.

KHM. 89: Princeznu doprovází k ženichovi komorná. Princezna

dostala od matky šáteek s temi kapkami matiny krve, jede na radícím

koni, jenž sluje Falada. Cestou komorná odmítá nabrat princezn vody,

princezna pijíc ztratí šáteek a tím matinu ochranu. Komorná sedne
na Faladu, vezme princezn šaty, nechá ji písahat mlení a vydává se princi

za princeznu, pošle princeznu pást husy, dá zabít Faladu, aby ji neprozadil.

Hlava kon je pibita na mstskou bránu, pozdravuje a lituje princeznu,

když se denn vrací s husami. Pasák to prozradí králi, král vyslechne

rozmluvu princezny s hlavou, ale princezna nechce zradit své tajemství,

že písahala; král jí radí, aby vyzpovídala svj žal kamnm. Vyslechne
ji, o hostin ptá se komorné, co zasluhuje ten, kdo tak zradil svého
pána, komorná sama vykne svj trest.*)

Sapkarev 23; Šejn II 47—50; Archiv 15. 1892 (444); Onukov
129; Znamení života (9); Nár. Vstník 2. 1907 (183) 22; Gabršek
II. 1; Groome 53; Kallas42; Nár. Sborník 7. 1901 (188); Rokossowska
16, 41.

D. Dívka se smje rže a pláe perly.

*) Látka v závru shoduje se s A (o spícím princi). O dívce pasace a pomocném
zvíeti je jiná látka (KHM. . 21 Ba . 130). Pastorka má krávu (kozu), která ji na
pastv dává jídlo. Macecha krávu zabije, z vnitností roste strom, jenž sklání vtve
t ovocem k pastorce, zdvihá je ped sestrami. Pastorka (již nkdy padaji z úst rže,
z oi perly i vdá se za prince.
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Macecha má vlastní dceru ošklivou (smje se žáby, pláe jed), ne-

vlastní krásnou, jež se smje rže, pláe perly. Princ se zasnoubí s krás-

nou, matka mu ji veze, ale cestou jí ueže nohy, ruce, vyloupne oi,
hodí ji do lesa, piveze místo ní princi svou dceru vlastní. Staec v lese

dívku zachrání, chodí do hradu prodávat choti prince zlatý kolovrat,

kužel, cívku, za nohy, ruce, oi, uzdraví dívku, kolovrat prozradí zloin.

(Jindy dívka zabita a starcem vzkíšena, staec prodává rže, perly,

skí, v níž je dívka.)

Zbirnyk I 11, 25; Lalija (40); KHM. 11 B; 21 Da
; II (280).

E. Dívka, již nesmí osvítit slunce.

Komorná s dcerou veze v zaveném koáru ženichovi nevstu,
kterou nesmí osvítit slunce. Odhrne schváln záclonu, dívka zmizí, ko-

morná doveze místo ní svoji dceru. Zmizelá dívka však v podob ptáka

(i kvtiny) pronikne k princi, nabude lidské podoby, prozradí úklad.

Archiv 33. 1912 (593); KHM. III (89) pozn. 2.

F. Bratr zmnný ve zvíe.

Macecha vypudí nevlastní dti, hocha a dívku. Hoch cestou pije

ze zvíecích stop, zmní se v berana (kozla). Dívka se provdá, má dít,

macecha ji kouzlem zmní v husu (kachnu), podvrhne místo ní vlastní

dceru. Beran nosí dít k vod (má být zabit), matka dítte pilétá, mní
se v ženu a kojí je. Muž ji zpozoruje, zastelí macechu, letící v podob
dravého ptáka, kouzlo ženy i jejího bratra je zrušeno.

Nár. Sborník 2. 1898 (100) kstr. 216; Onukovl28; Malinowski

II (112); Cercha 12; Šapkarev 119; KHM. 11.

G. Bratr trestaný králem.

KHM. 135: Bh v podob chuasa ptá se matky, jdoucí na pole

s vlastní a nevlastní dcerou, na cestu do vsi. Matka i vlastní dcera odpoví

hrub, nevlastní vlídn. Bh peje matce a dcei, aby byly erné a ošklivé,

pastorce splní (ti) pání: aby byla bílá a krásná jako slunce (aby mla
mšec, stále plný a aby po smrti pišla do nebe). Bratr pastorky,

Reginer, králv koí, namaluje sestin obraz. Dvoané sdlí s králem

(jemuž práv umela žena), že koí má obraz dívky, královn podobný.
Král pošle koího s koárem pro sestru. Macecha Reginera zaslepí, pa-

storku ohluší. Reginer cestou napomíná (veršem) sestru, aby se chránila

dešt a vtru. Pastorka nerozumí, macecha tvrdí, že bratr ji napomíná
poprvé, aby dala seste své šaty, podruhé, aby jí dala svj epec, po-

tetí, aby vyhlédla z okna koáru — a tu ji shodí s mostu do vody.

Ale z vody vypluje bílá kachna. Reginer doveze králi ernou nevstu,

je za to hozen do hadí jámy, ale král se pec s ernou dívkou ožení.

Do kuchyn pipluje stokou kachna, prosí kuchtíka (veršem), aby roz-

dlal ohe, suší se, ptá se na bratra a sestru, a odpluje. Tetí veer
vypravuje kuchtík o tom králi, král tne po kachn meem, kachna se

zmní v dívku. Matka pak bezdn vykne nad sebou a dcerou soud, Re-

giner je osvobozen z jámy.

H. Ti citrony.

Princ najde jablo (citroník, oranžovník), trhá jablka, z nichž vyska-

kují nahé dívky, volají po vod a mizí. Donese jedno jablko k vod,
dá dívce pít, zabalí ji svým pláštm, jde dom pro koár. Dívka sedí

.na strom nad vodou, cikánka pijde pro vodu, spatí dívin obraz na
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strom, zabije ji, sama sedne v plášti na strom. Princ myslí, že dívka

je okouzlena, vezme si cikánku. Dívka pilétá v podob holubice, je

zabita, z krve roste kvtina, mní se v noci v dívku. Princ ji zadrží a

vezme si ji. Motiv dívky — kvtiny viz též „Lalija".

Rozdolškyj 64; Hnatjuk IV. 23; Nár. Vstník 2. 1907 (184) 57;

Ciszewski 57; Kallas 49; Onukov 218; Zft d. Vereins f. Volkskunde
12. 1902J125) 5, 6; KHM. II. (125) pozn. 2.

/. Ženich zvíe.

Král musí slíbit nejmladší dceru trpaslíkovi, jenž jej vyvede z lesa.

Trpaslík pijde pro nevstu v podob lišky (vlka a p.), ale král mu
místo dcery podvrhne služku. Liška nese dívku na hbet do lesa,

cestou odpoívá, žádá dívku, aby ji vískala, dívka vypravuje, že vera
pásla v lese otcovy krávy, tím se prozradí, je donesena zpt. Totéž se

opakuje s druhou služkou, po tetí musí jít s liškou princezna, naíká,
že má vískat lišku. Liška se zmní v trpaslíka, jenž dívku odvede do
svého píbytku, ale pak se její pomocí zmní v prince.

Látka skížená s látkou A ze skupiny Amor a Psýché.

172. Pohádky bez konce.

Nár. Vstník 1. 1906 (49); 13. 1918 (111) 47; Archiv 29. 1907
(474) 3; Mallorca 2, 3; KHM. 200.

173. Poklad pináší smrt.

Literaturu viz KHM. II (154) pozn. 1.; Chauvin II 18 (194); VIII

73(100); Spina Beitráge I (157); Morlini 42; Montanus (564). Schéma:
Ti muži najdou poklad, poklad v nich vzbudí vražednou váše, všichni

ztratí život.

Hnatjuk Archiv 22 (309) 691; M. 1892 (493); Dykariv 26;
Nár. Vstník 1. 1906 (49); Frantova práva 1518 (vyd. Zíbrt str. 14).

174. Poklad na most. (Sen o pokladu na most.)

Historie a rozšíení látky v Zft. d. V. f. Volkskunde 1909 (286)

(289) Lohmeyer-Bolte. Schéma: Muži se zdá, že najde na uitém míst
(na most) poklad. Jde tam, a tam se doví o pokladu ve svém
vlastním dom.

Nár. Vstník 5. 1910 (29).

175. Poklady.

A. Poklad pašijový: Zena spchá s díttem do kostela, když se
tou o velikonocích pašije. Spatí cestou otevenou skálu a v ní poklad.
Posadí tam dít, nabere penz a nese je dom. Vrátí se po druhé, opt
vyjde s penzi, skála se zave. Zena po roce najde skálu otevenou
a v ní déko hrající si s penzi.

Kladské povídky I 47; Opavské a Hanácké povídky 28; Mali-
nowski II Í169); Alibaba (16).

Varianta: Chudá žena zapomene dít v lese, vrátí se pro n,
najde je v ochran víly, starce a p., již si dít rok nechají a pak na-

bízejí žen poklady.
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Holuby (264); Federowski 86 (bohatý položí své dít na totéž

místo, ale dít je roztrháno); Nár. Sborník IVV 1899 (154 5).

B. Poklad zakopaný s podmínkou, která musí být splnna, má-li

být poklad vyzdvihnut: jen ruka toho, který poklad zakopal, smí jej

vyzdvihnout (chuas utne ruku jeho mrtvole a tou poklad vezme) ; za

poklad má být obtována hlava — ale staí odhozená rybí hlava; poklad
vyzdvihne, jen kdo pijede na nahé žen atd.

Onukov 72; Stopka 12; Nár. Vstník 1. 1906 (17); Federowski
134, 153; Hrinenko II 97; Václavek 25, 23; Hnatjuk, Archiv 22. 1900
(306) 218; Rokossowska 61.

C. Poklad objevuje se v lidské podob, která po dotyku se roz-

sype a mní se v hromadu penz.
Kladské povídky II 17; Sapkarev 117; Federowski 138; Srv.

Onukov 69 (Spálený drak).

D. Poklad objevený ve snu.

Sapkarev 200; Federowski 147.

E. Poklad mizí, když hleda promluví — poklad hlídaný zvíetem.
Kladské povídky I 55; Opavské a Hanácké povídky 15 a 45; Nár.

Sborník 2. 1898 (123).

F- Uhlí, peí, listí atd. se mní v zlato.

Kladské povídky I 42, 53; II 66; Václavek 28, 46; Onukov 113.

Viz též Divá žena.

G. Muž zapee drahokamy do cihel. Na rozboueném moi musí

cihly vyházet z lodi.

Malinowski I (38).

H. Rzné: Václavek 25, 30, 29, 39-46; Václavek 1897 21,

23, 38.

176. Poloviní kohout.

KHM. I (258—259).
Poloviní kohout pjí lovku peníze, a jde jej upomínat. Cestou

se k nmu pipojí žebík, potok a vlk, jež poloviní kohout schová pod
kídly (neb jinde). lovk chytí kohouta, hodí jej nejprve do studny,

pak do pece, pak do komína, ale žebík, voda, vlk mu pomohou z ne-

snází, lovk radji zaplatí. Dosti hojn, tém z celé Evropy.

Roku 1759 vypravuje tuto látku Destouches (Moitié de coq) a r.

1778 Restif de la Bretonne: Le nouvel Abailard.

Mimo Evropu z Indie, z Berberska, Arg-entinie, Chile.

Nár. Vstník 12. 1917 (331) 8; 13. 1918 (108) 344.

177. Polyfémos.

Archiv f. Religionswissenschaft I [305, 378); KHM. III (374—378).

Homéros Odysseia (pel. Vaorný, Zen . 5 6 s. 9—33). IX (106

až 545). Odysseus pipluje na Kozí ostrov u zem Kyklóp, s jednou

lodí jede ke Kyklópm, u moe nalezne sluj s vysokou ohradou, ve

které bydlí obr samotá se stády ovcí a koz. Odysseus vejde do sluje

s dvanácti soudruhy, jedí a ekají na obra, až se vrátí se stádem. Obr
pijde, zakryje vchod balvanem, podojí stádo a ptá se host, odkud
jsou. Odysseus odpoví a prosí o pohostinství. Obr vyzvídá, kde ne-



126 V. Tille :

chali locf, Odysseus se vydává za troseníka. Obr zabije dva muže

a pojídá je k veei. Pak spí, ráno opt sní dva k snídaní, odvalí balvan,

vyžene stáda, ale vchod zas zahradí. Odysseus si piostí obrv kyj

a opálí jej v ohni, soudruzi losují, kdo má kyjem jednookého obra

oslepit. Obr veer opt dva sní, Odysseus mu nabídne víno z mchu,
obr se raduje, ptá se Odyssea na jméno. Odysseus praví, že se jmenuje

Nikdo. Obr mu slíbí, že jej sní naposled, opije se a usne. Odysseus
se soudruhy mu vbodne rozžhavený kyj do oka. Obr ve bolestí na

sousedy. Obi volají na nj, Polyfema, zda jej nkdo nevraždí lstí neb
silou. Polyfémos odpovídá, že „Nikdo" jej lstí a nikterak nevraždí silou.

Obi mu radí, aby se modlil' k otci Poseidonovi a odejdou. Odysseus
sváže berany po tech, prostední nese vždy jednoho muže na hrudi^

Odysseus se chytí berana pod bichem. Ráno Polyfémos hmatá beranm
po hbetech, když je vypouští. Rekové utekou na lo, odplují, Odysseus
vyhrožuje Polyfémovi pomstou boh, ekne mu své jméno, obr marn
po nich hází balvany a láká Odyssea, že mu dá dar, aby se vrátil.

Joannes de Alta Silva v Dolopathu (asi r. 1185) vypravuje o obru

Polyfémovi podobn; ale zajatý zbojník vypálí mu oi velou vodou,

pod záminkou, že mu je zhojí. Obr na konci hodí rekovi prsten, jenž

jej nutí kiet a po hlase ho hledá.

Krek sestavil v úvodu do slovanských literárních djin povídky

o Polyfémovi dle jazyka. Polívka je sestavil dle území, hledaje, jak se

šíily, a uril zárove skupiny dle obsahu.

Ti povídky z Daghestanu a z Kavkazu vypravují o rybáích, za-

nesených bouí k jednookému obru a podávají celkem znní Odyssey,

bez oné lsti se jménem „Nikdo".*) Nkolik jiných povídek z Kavkazu
jedná již ne na moském behu, ale ve vnitrozemí; odchylují se znanji
od textu Odyssey. (Rek oslepí obra, když mu díve namluví, že mu
dovede udlat druhé oko a j.) V Rusku je skupina text, které nava-

zují na výpravu reka do Babylonu, „hadího království", pro královské

odznaky íše, kdysi uloupené. Rek cestou, mimo jiná dobrodružství,

octne se v doupti jednookého obra. Jeskyn bývá zamnna ohradou

(oslepený obr hází ovce pes ohradu). Útk rek má jiný motiv, než

lest se jménem „Nikdo". Rek, vyhozený v oví kži, prchá (smje se

obru), obr po nm hodí sekyrou, jež se zatne do stromu (neb rek

spatí sekyru zaatou ve stromu). Rek uchopí sekyru, ale nemže ruky

odtrhnout, musí si ji utnout, aby unikl. Nkdy místo sekyry prsten,

jejž nelze sejmout s prstu a jenž odpovídá obrovi.

V eských, polských, maloruských textech je povídka se zvláštní

motivací: soudruzi jdou do svta hledat bídu (bdu, g"ore, licho). Pijdou
k obru atd. Ten, který uprchne, pozná, co je bda. Motiv se sekyrou

je nahrazen motivem s prstenem neb penízem. Oslepený lidožrout hodí

prchajícímu na památku prsten neb peníz, který však na obrovo volání

odpovídá. Prchající nemže se ho zbavit, radji si utne prst, než by se

dal chytit. Nkdy v ruských textech jde se hoch uit bát (vliv látky

„Nebojsa"). V maloruských a jihoslovanských je lidožrout nkdy pso-

*) Lento motiv, o iibaloví, jenž pod jménem „Jásám", neb „Takový" oklame
erta neb /ida, vyskytuje se o sobe: Federowski 96; Jurkschat 29.
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hlavec (ze zpráv o kynokefalech). Oslepení dje se bu rožnm, neb
rozpuštným kovem a tukem. „Bda" v jihoruských je nkdv zlá žena.

Poh. Studie (106); Rozdolškyj 26; Kladské II 30; Archiv 15;

1892 3 (444); 36. 1916 (568) 113; Zbirnyk I 18; Jastrebov (138); Šejn

II 71; Ciszewski 154; Hrynenko II 4; Nár. Sb. IV—V 1899 (150) 3;
Nár. V. 12. 1917 (330 331) k stránce 165; Federowski 354; Onukov
31, 48, 57, 85, 160.

178. Popelka.

KHM. 21.

A. Chuas, na radu ženy, chce z nouze své ti dcery v lese opustit.

Nejmladší (Popelka, Finetta) radou kmotry dvakrát najde cestu zpt
(sype popel, mák a p.). Po tetí znaí cestu hrachem, jejž ptáci se-

zobou (rozhnvala kmotru, že brala sebou zpt i pyšné sestry. Litera-

tura KHM. I s. 370 pozn. 1). Dívky pijdou v lese do zámku lidojed,

zabijí je lstí. Starší sestry pak jezdí na plesy, nejmladší doma poklízí.

Najde ve zvláštní komnat krásné šaty (kmotra jí posílá koníka), jezdí

na plesy jako neznámá princezna. Princ ji chce zadržet, Popelka ztratí

stevíek, princ zve dívky, která oblee stevíek, bude jeho ženou.

Popelka pijede a stane se princovou chotí. (Texty založené na povídce

Finette Cendron, Aulnoy . 11. Viz KHM I s. 124).

B. Otec pináší dcerám dom z trhu, co si pejí. Nejmladší jen

to, co mu zavadí o klobouk — snítku oíšk. V oíšcích jsou troje

krásné šaty. (Oíšky spadnou Popelce do studny, žába jí je vynese.)

Popelka chodí v nich tajn do kostela, princ se do ní zamiluje, chce

ji potetí zadržet, Popelka ztratí stevíek, princ s ním hledá neznámou
nevstu, najde ji konen ve statku tí sester. (Závistivé sestry vypra-

vují doma podvakrát o neznámé princezn. Popelka praví, že ji vidla
jít kolem s hrušky, z okna atd. Sestry porazí strom, zabední okno atd.

— Princ zkouší starším sestrám stevíek, jedna si uízne palec, druhá

patu, ale když je princ odváží, pejsek neb kohout oznamují, že si veze

falešnou nevstu.)

C. Matka nenávidí nejmladší, nevlastní dceru, chodí se staršími

do kostela, Popelka má pebírat mák, hrách a p. Pilétá ptáek (posel

mrtvé matky), nosí jí oíšky s krásnými šaty, pebírá za ni mák. Dále

jako B.

A. Václavek 33; Archiv 33. 1912 (601—602); Elpl 21.

B. C. Malinowski II (241); Mallorca 6; Kladské I 31 (65—66) II

16. (46); Cercha 14; Ciszewski 105; Elpl 12; Archiv 33. 1912 (596).

179. Pout do íma a zápas s obry.

Opavské a Hanácké povídky 50 (122— 130); Kladské povídky I

43 (83—84); KHM 111.

Myslivec (patrn zapsaný áblu) slíbí si se ženou, kdo druhého

pežije, poputuje do íma, modlit za mrtvého- Umíraje, chce být pohben
v lese (kde býci zastaví), ti synové mají po ti noci hlídat na jeho

hrob ohe. Každou noc pilétne drak, s kterým hlídající bratr zápasí.

Tetí noc nejmladšímu ohe uhasne. Jde hledat ohe, potká „Dennici",

sváže ji (pikryje chrastím), aby prodloužil noc. Spatí u ohn v lese



128 V. Tille:

obry, odsteluje jim od úst jídlo. Obi jej donutí, jít s nimi na zámek
pro princeznu.

Zastelí hlídajícího psíka, peleze ze, nemže však otevít bránu.

Obi se podkopou, jak derou vylézají, stíná jim hoch hlavy. V zámku
nalezne spící princeznu, souloží s ní, vezme si památku, odejde do lesa

k ohni, propustí Dennici, zapálí znovu ohe na otcov hrob. Noc
trvala ti dni a noci.

Synové putuj; s matkou do íma, modlí se u sv. Petra, vidí otcova
ducha osvobozeného. Princezna je thotná, vystaví hostinec, hostí zdarma
poutníky, kteí vypravují své píhody. Brati s matkou pijdou do ho-

stince, nejmladší princeznou poznán. (Podvodník vydával se za vítze
nad obry, je usvden.)

Varianty :

Ti brati putují (s matkou) do íma, v noci v lese hlídají jeden

po druhém u ohn. Jsou pokoušeni zjevy zvíat (erného chlapa). Starší

dva jsou biti, nejmladší stelí po zvíeti, stopuje je a pijde k ohni obr.
(Vliv látky o princeznách v podzemí.)

Ti brati v noci v lese hlídají po sob u ohn, nejmladší spatí
ohe obr (lupi).

Hoch, dobrý stelec, jde sám do svta, v noci v lese spatí ohe
lupi.

Povídky, lokalisující a podrobnji popisující zámek, ložnici prin-

cezny, dobývání zámku.
Polívka dlí látku na texty s jedním rekem a se temi bratry.

Studuje pak zempisné rozšíení její: texty eské, slovenské, polské,

maloruské, maarské, srbské, bulharské, rumunský, turecký, arabský,

berberský a svérázný z Kavkazu. Ve stední a západní Evrop italský

a nmecké. Pak rozbírá jednotlivé motivy látky: jak rek mistrovskou
ranou upozorní na sebe obry (lupie); dobrodružství s dennici, zoou
atd. (jež rozebral zvláš v Bájeslovných drobtech); jak rek zastelil

strážného psíka, jak pobil obry (vyezal jim jazyky); jak nalezl spící

princeznu (soulož, neb pouze upomínky: stevíky, šátek, etz, prsten

a p. Nkdy vlivem látky o synovi, jenž jde otci pro lék k spící prin-

cezn, napíše rek své jméno narub stolu); vypravování a poznání reka

(usvdení podvodníka).
Sapkarev 263; Malinowski II (16); Groome 43. Pro episodus den-

nici: Hnatjuk IV 22; Sapkarev 243; Báj. drobty (63, 65, 67—68).

180. Pout k sv. Jakubu di Compostella — nevrná matka.

Manželé si slíbí, kdo koho pežije, poputuje k sv. Jakubu. Otec
zeme. Syn s matkou vydají se po smrti otcov na pout (k sv. Jakubu).
V horách najde syn pás sv. Vincence (šavli) s nápisem, že propjuje
velkou sílu (pásu slouží ti divá zvíata). Pijdou do doupte obr (zboj-

ník), jež syn pobije. Matka však se zamiluje do ukrytého náelníka,
staví se jeho návodem nemocnou a posílá syna na nebezpené výpravy
pro domnlý lék (mléko lvice, medvdice, vlice, jablka hlídaná hady
atd). Syn léky pináší (zvíata se k nmu pipojí), osvobodí pi tom
v jiném zámku princeznu. Matka s lupiem jej obelstí o pás, oslepí a

vyženou. Rek pomocí lva (lan, modlitbou) nabude opt zraku, vrátí se,
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zmocní se pasu, zabije lupie, s matkou dokoní pout (potrestá i matku,
dostane pak prinnceznu, kterou díve zachránil a která jej najde v ne-

mocnici).

Málo text, patrn knižných, znan navzájem odchylných. Nkoli-
krát místo nevrné matky nevrná sestra vlivem povídek o princezn,
ohrožené drakem ve skále A.

Kulda IV. 8; Malinowski (25); Gavrilovi 3; Hrinenko I. 157,

158; II 187; Hnatjuk III 27; Kavkaz 2; Groome 8, 9; Elpl 1; Gonet
18; Nár. Vstník 2. 1907 (150) 3; 4. 1909 (127); 7. 1912 (89); Kladské
povídky I (158). Pouze motiv o nevrné matce (seste): Sapkarev 205,

245, 267. KHM. 121.

181. Pravda a Kivda (Veritas et Falšitas).

KHM. 107.

V 1001 noci (ed. Weil I str. 30) je povídka jednookého mnicha:
Závistivý soused týrá hodného souseda, až se hodný odsthuje. Závistivý

však jde za ním, hodí jej do studny. Duchové studny si vypravují, že

by muž ten mohl uzdravit posedlou dceru sultánovu tím, že by ji pod-
kouil sedmi chlupy z bílé skvrny na ohonu své koky. Duchové muže
vynesou ze studny, muž uzdraví dceru sultána, odpustí závistivému sou-

sedu a dá mu 1000 dukátu.

V Oxfordském rukopisu XII. století je hebrejská povídka (obsažená
prý i v komentái k Pentateuchu): o dvou pocestných, pohanu a židovi,

kteí se hádají o tom, které náboženství je lepší. Vsadí se a žádají roz-

hodnutí od tí pocestných, jež po sob potkají. Je to tikrát ábel, jenž

rozhodne na prospch pohanství. Zid musí vydat všecken majetek a

penocuje pod širým nebem. Slyší ti démony: jeden vypravuje, jak na-

pálil žida, druhý, jak je možno jistým listím ulehit princezn porod,

tetí, jak oživit vyschlý pramen msta (obtovat erného vola). Žid ra-

dami princezn a mstu zbohatne, pohan jde na totéž mísio, démoni
jej roztrhají.

Uherský mnich Pelbart vypravuje v Sermones Pomerii de tempore
r. 1502: eledín hájí proti pánu, že svtem vládne spravedlnost, ne

nespravedlnost. Vsadí se, pán peníze, eledín ob oi. Ptají se kupce,

soudce, biskupa, všichni svdí pro nespravedlnost, na konec i král

sám, eledín je oslepen. Jde za msto, spí pod stromem, na kterém

démoni mají snm. Jeden je odmnn za to, co spáchal eledínovi,

druhý praví, že pod stromem roste rostlina, uzdravující slepotu, i jiné

nemoci. eledín se rostlinou uzdraví, uzdraví také nemocnou princeznu

a dostane ji za ženu. Jeho pán se ho ptá, jak toho dosáhl, jde také

pod ten strom, ale démoni jej roztrhají. (Je ješt starší latinský rkp.

z r. XV. století, v nmž se hádají dva poutníci : Veritas a Falsitas, ale

schází snm démon. Andl naídí jednomu z ímských patriciú, aby

slepce ped branou msta uzdravil rosou z lipových list a dal jej pro-

volat za krále.)

Pelbartovu povídku peložil J. Pauli v Schimp und Ernst r. 1522.

Ve španlském Libro de los gatos kap. 28, je místo snmu dé-

mon noní snm zvíat. Oba poutníci žádají rozhodnutí sporu v íši

opic, kde obhájce lži je ctn, obhájce pravdy oslepen. Slepec vyleze

Národopisný vstník XIII.
"
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na strom, slyší lišku v noci vyprávt zvíatm, že slepý král a nmá
princezna mohou být uzdraveni vodou z pramene a zvláštním koláem.
Slepec se uzdraví, pomže králi i princezn, je obdaen. Lhá jde také

k tomu stromu a je od zvíat roztrhán.

Lidové povídky bu s úvodem o pravd a kivd, neb bez úvodu:
Dva tovaryši se smluví, že budou jíst spolen. Když sndí zásoby
jednoho, nechce druhý se dlit, než když si první dá vyloupat oi. Jindy
prost je jeden vandrovní soudruhem (neb dvma) oloupen a oslepen.

Snm démon je nahrazován arodjnicemi, vranami a p. Též však snm
zvíat. Slepec se dovídá, jak v mst najít vodu, jak uzdravit nemocnou
princeznu atd. Jedna skupina text má zvláštní pokraování. Rek zá-

zranou vodou pomáhá i zvíatm (vele, mravencm, vlkm), má vy-

konat tžké úkolv a koná je pomocí zvíat. (I tu knižné pedlohy).
Nár. Vstník 2. 1907 (104) 11; Archiv 33. 1912 (593) (596);

Groome 30. 31; Hnatjuk Zbirnik III. Novely 36; Hnatjuk Archiv 21

(297) 36; Hrinenko I 163; Rokossowska 7. 8; Onukov 158; Romanov
VI. 43; Václavek 6; Zbirnyk I. 19; Elpl 15; Rozdolškyj 47 (?) ; Gabr-
šek II. 3; Šapkarev 53, 174, 182, 206, 260; Malinowski II (194);
Ciszewski 96—98; „Alibaba etc." (37); Srv. Nár. Vstník 2. 1907 (299)

29 (žena vyslechne od vran, jak uzdravit krále).

182. Princezna v krypt zakletá trhá stráž.

Opavské a Hanácké povídky 29 (75—93); KHM 219.

Princezna, pohbená v krypt, v noci od 11—12 hodin trhá stráž,

stojící v kostele. Voják, urený na stráž, prchá, ale staec (sv. Mikuláš,
k nmuž se modlí a j.) radí mu po ti dny, aby se v noci schoval za

oltá, na kazatelnu, do rakve, kterou princezna opustí, tím princeznu
vysvobodí ze zakletí a dostane ji za cho.

Dvod, pro je princezna zakleta, rozmanitý: byla vyprošena bez-

dtnou ženou když ne na bohu, tedy na ertu; byla zakleta už v tle
matin matkou, bojící se o svou krásu. Bylo jí souzeno, aby v dvaceti

letech zemela. Byla hrubá k žebrace, byla pyšná, odmítala ženichy,

až si ji vzal ert a j. Poátky jsou pejímány z rzných látek o pyšné
princezn a královn. V závru bývá pipojeno, že ochrance hlásí se
o polovinu odmny, chce se dlit o ženu neb dít, spokojí se však do-
brou vlí. Nkdy šablonovitý konec: rek má ochránci setnout hlavu.

Dj je ve vtšin text velmi ucelený, ukazuje zejm k legendárním
knižním textm, a ku podivu ani Bolte knižní pedlohy nenašel. Legen-
dární podklad ukazuje na kulturní prostedí, z nhož vznikla látka o roz-

tancovaných stevících, látka o andlu strážci, jenž provází reka, ure-
ného osudem na šibenici a o vdném mrtvém, jenž provází reka k prin-

cezn s hady v tle, neb dávající hádanky. Z nich se objevují v textech
také vlivy, mimo vlivy z povídek o moru, o upíru ženichovi, a j. o hlí-

dání mrtvé v dom, v hrob a j. Polívka rozbírá zempisné šíení látky,

studuje motivy a zvláš závr o slíbené odmn. Látka ukazuje k dvma
stediskm: na Malé Rusi (kde rádcem bývá sv. Mikuláš), z níž známe
na 25 textu, a s níž souvisí velkoruské (11), polské (11) a bloruské
( (>). Druhé stedisko v Nmecku, hlavn západním (na 16 text), k nmu
ve Francii na pt, z Dánska 3, z ech na 14 text. V Norsku, na
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Islande, v Halii, v Rumunsku, na Slovácku, u Maar, v Lužici, na
Litv, v Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Bukovin jen ozvny. Zbloudilé
texty u cikán v Srbsku a v Uhrách, u Kafr, jižní Slované ji, až na
porušené stopy, neznají.

Ciszewski 128; Archiv 35.1914(291); Nár. Vstník 1. 1906(17);
Bunker 85; Onukov 281; Jastrebov 5; Sejn II 33, 227; Malinowski

(70); Rozdolškyj 30, 48, 49; Etpl 8; Manžura (60) (136).

183. Princezna zavená ve vži — princ na létacím pístroji.

Dva emeslníci závodí v mistrovství, vyrobí králi jeden létací pístroj,

druhý umlé ryby. Princ ryby ztratí ve vod, ulétne na pístroji do zem,
kde je princezna zavena ve vži. Navštvuje ji na svém pístroji, prin-

cezna obtžká, princ je chycen, oba jsou odsouzeni na šibenici, ale princ

unese princeznu na pístroji. V nkterých textech mu pomáhají zázraní
soudruzi. Východní texty vypravují jiné látky o kouzelném koni, z nichž

nkteré jsou s touto evropskou látkou píbuzný (1001 noc, ed. Weil
I str. 225).

KHM 77a; Rozdolškyj 69; Novely 6; Bunker 110; Nár. Vstník
1. 1906 (96); Onukov 89, 243; Groome 13, 26.

Staré orientální povídky spojují tuto látku s motivem o rekovi,

jenž se vydává princezn za boha. Viz Nektanebova lest A.

184. Princezna zkouší nápadníky.

(Hádanky.) Náoadník má uhodnout princezninu hádanku : z eho
jsou její šaty, (pantoflíek, rukavika atd). Uhodne nkdy sám, nkdy
pomocníkem, že ze vší (bleší) kže. I jiné žerty.

Rozdolškyj 31; Malinowski II (127); Hnatjuk III 58; Nár. Sborník
7. 1901. (190) kstr. 95— 166; Lett. Schwánke 23; Ciszewski 50; Ardali7;
KHM 212.

Analog-ická je skupina text vážných, v nichž princezna v noci

jezdí k ertu (arodji) radit se o hádankách a tanit (viz Roztanco-

vané stevíce). Pítel nápadníka, vdný mrtvý, ji sleduje, doví se luštní

hádanek. KHM III. (83—84). Srv. též Vdný mrtvý, dívka s hady v tle.

(Hádanky.) Nápadník má dát princezn hádanku. KHM 22; Onu-
kov 255, 284; Groome 3; Ciszewski 50.

(Lež.) Nápadník má vyprávt lež, kterou král pope. Kladské I.

38 (73); Hnatjuk III 55; Hnatjuk IV. 27; Malinowski II (39).

(Myšlenky.) Nápadník má uhodnout princezniny myšlenky. Kóhler

KI. Schriften II 59 (465) ; Wollner 33 (573).

(„Ne") Princezna odpovídá na vše „ne". KHM I (192); Cercha 4

;

Hnatjuk Archiv 22 (301) 1; Bunker 16; Hnatjuk IV, Anekdoty 2; Nár.

Vstník 2. 1907 (246).

(Ukryt.) Nápadník se má tikrát skrýt ped princeznou — vdná
zvíata. Sapkarev 123; Onukov 2; Znamení (68); Romanov VI. 55;

KHM 191.

(Ukryt.) Princezna se skrývá ped rekem tikrát. Variant: rek, pe-
vleen za medvda, vypátrá princeznin úkryt — je k ní doveden pro

její zábavu. Sem patí asi také texty, v nichž rek je dán na noc s medv-
dem do jedné komnaty, dá mu louskat kamení, neb jej uí hrát na housle.
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Hrinenko I 162; Gonet 10; (Tille Valašské . 37); Ciszewski 127 ;

KHM 114 B; III (367—368).
(Znamení.) Nápadník má uhodnout princeznino mateské znaménko.

KHM II 114 (52S); Rozdolškyj Novely 38; Nár. Vstník 1. 1906 (51);

Ardali 14.

185. Princezny v podzemí.

Kladské povídky I 3, 32, 60; II 33; KHM 61.

Siddhi-kur (ed. Julg . 3). Massang má býí hlavu, mluví hned
po narození, odejde do lesa. Setká se erným lovkem, jenž vzešel

z lesa, se zeleným, jenž vzešel z trávy, a s bílým, jenž vzešel z kišálu.
Pijdou k vrchu u eky, do chaloupky pkn zaízené a zásobené. Ti
chodí do lesa, tvrtý hlídá dm.

Jednou hlídá erný, vrtí máslo a vaí maso. Po žebíku vleze do cha-

lupy baba s ranekem, na pí vysoká, prosí, aby smla okusit mléka a masa.

Jak se však dotkne jídla, jídlo zmizí (baba erného stlue), baba sleze

po žebíku. erný pedstírá pepadení mnoha jezdci. Totéž se stane

druhý den zelenému. Tetí den Massang žádá, aby baba naped nabrala

dravým vdrem vody ze studny, vezme zatím bab z raneku pevný
provaz, železné klešt (a kladivo), dá za n do rance chatrný pro=

vaz a devné nádobí. Baba vody nenabere, nabízí Massangovi zápas

o jídlo. Sváže jej chatrným provazem, Massang jej petrhne, sváže babu
silným provazem. Pak chce baba, aby se štípali. Štípne jej devnými
kleštmi, Massang jí železnými vytrhne kus masa. Pak se tlukou kladivy

:

baba devné perazí, Massang ji žhavým kladivem udeí do krve,

baba prchne.

Massang soudruhm vyiní, jde po krvavé stop k skalní propasti,

na dn leží mrtvá baba na hromad poklad. Soudruzi se baby bojí

a nechtjí se spustit dol. Massang se dá spustit, soudruzi vytahují po
provaze poklady nahoru, ale Massanga pak nechají dole.

Massang zasadí tam ti tešové pecky a peje si — je-li vskutku
Massang, aby vzrostly, než se probudí, v stromy. Spí rnnoho let, stromy
vyrostou až na kraj propasti, Massang se probudí a vyleze. Najde
v chaté svj luk a šípy, vyhledá soudruhy, kteí se zatím oženili, chce
je postílet, ale odpustí jim a jde k otci.

Cestou spatí dívku, vážící vodu, z její stop rostou kvtiny, jde

za ní až do nebe. Churmusta jej vítá jako pomocníka v boji, jejž vedou
bohové denn proti áblm. Bílí býci (bohové) ráno pronásledují erné
býky (ábly), ale veer jsou hnáni zpt. Massang stejí na Churmustovo
pání erného býka do záivého oka na ele, býk prchne. Massang
odmítne zstat s bohy, jde k otci, vezme si jen talisman. Churmusta
mu radí, až cestou zbloudí, jsa pemožen spánkem, k pekelné brán,
aby se vydával za lékae. Bude doveden áblicí k pekelnému knížeti,

aby mu vyal šíp z oka. Má však vyhodit 7 jených zrn k nebi a šíp

vrazit ješt hloubji. Massang poslechne, s nebe se spustí etz, Mas-
sang po nm vylézá, ale áblice jej udeí kladivem do boku, až vy-

tryskne 7 jisker a vletí jako sedmihvzdí na nebe. (Konec schází.)

A. Silák s dvma silnými soudruhy (mívají jména, znaící jejich

vlastnosti) jsou v lesní chalup znepokojováni arodjem. Silák jej za-
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žene, dá se za ním spustit do podzemí, nalezne tam zámek s unese-
nými princeznami, pemže arodje, dá princezny vytáhnout na po-
vrch, je od soudruh zrádn ponechán v podzemí. Dostane se z pod-
zemí, pijde k svatb soudruh s princeznami, které chtjí však k svatb
šaty a skvosty z podzemí. Dá se za zlatnického pomocníka, posílá do
hradu šaty, skvosty, je poznán a dostane princeznu.

Varianty: Místo silák jen ti vojáci; arodj je pídimužík — obr;
sama jedna zaklená princezna; obr, jenž hlídá dívky. — Rek s ním zá-

pasí tikrát u tí zámk na rzných tech místech, zvítzí tím, že
lstí mu vzal sílicí potravu. Obrovi vytrhne nohu, a zbaví jej vlas,
jež mu dávají kouzelnou sílu. Rek zápasí s draky, kteí hlídají prin-

cezny. — Reka vynáší na povrch pták,*) jemuž zachránil mláata ped
hadem nebo drak. Reka vynáší zkrocený jednonohý obr. Pomr va-

riant dosud neuren. Mnoho variant porušením text a vlivem ko-

mické tendence. V úvodu asto látka o silákovi, který slouží.

B. arodjka zakleje dv pyšné princezny pod zem, a nechá je

tam hlídat zaklenými draky, v zakletém království. Ti soudruzi (vojáci)

hledají princezny, pijdou do chalupy arodjnice, která jim dá houbu,
aby odstranili vodu ze studny a provaz, po kterém se jeden z nich

spustí do podzemní íše. Pemže draky (dostane od princezen prsteny,

propjující sílu I, dá princezny vytáhnout, soudruzi nechají jej pod
zemí. Najde píšalku (buben, trubku), kterou svolává vojsko zakletého

msta a s vojskem odpluje po moi, skrz temné skály, do zem prin-

cezen (svolá pídimužíky, kteí mu vystaví schody nahoru). Dále jako A.

C. Obr ukradne dva zlaté zámky s princeznami a unese je pod
zem. Rek se spustí pod zem, pemže obra, zámky dají se zaarovat
do zlatých jablek. Princezny jsou vytaženy na povrch, rek zstane
v podzemí. Má chytit bílého beránka, jenž s erným pobží mimo nj.
Chytí erného, je jím odnesen do pekla. Má si vzít Luciferovu dceru,

ale unikne, vykouzlí zámky z jablek na jejich pvodním míst. Jeden
zámek je ukraden arodjem i s princeznou a zavšen nad moe. Rek
jej hledá pomocí vdných zvíat, jež se dostanou do zámku, dostane
jablko a zámek penese zpt. (Dj není dosud pevn stanoven z ne-

dostatku text, znan se rznících.)

K variantu skupiny A a k skupin B jsou knižní pedlohy lidových

knížek.

A. B. Ardali 10; Groome 58; Romanov VI, 35, 38—40; Hrin-

enko I 165; Hnatjuk Archiv 21 (298) 7; Hnatjuk IV., 7; Šejn II 45,

53, 54, srv. 60; Bnker 94; Ciszewski 110, 111; Federowski 348;

Kallas 9; Groome 20, 23; Kavkaz 1; Onukov 8, 34, 79, 107, 241;

Malinowski (29), II (7), (34), (211), Nár. V. 8. 1913 (187); 12. 1917

(337) l.j Rozdolškyj 33, 37, 70.

C. Báj. drobty (69—74); Zft. f. Volkskunde 1917. Hft 1 (68).

Gonet 24; Elpl 2;

*) Pták nosící reka: Rozdolškyj 33; Nár. Vstník r. 1909 (93) 15; Šapkarev
136 (Dít zašité v kži — z 1001 noci, Sindbad). Viz též Bruncvík.
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186. Pro nebe (msíc) jsou vysoko.

Nár. Sborník 2. 1898 (98) k . 1., 2. s. 183; Šapkarev 41;
KHM 175.

187. Pro je osení ervené? (Ábelova krev.)

Nár. Sborník 2. 1898 (124).

188. Pro židé nejedí vepové maso ?

Nár. Sborník 2. 1898. (123) Holuby; Zít. f. 6. Volkskunde 3. 1897
(377—378).

189. Prodávaná odmna.

. Lid 4. 1895 (513—515). Pohádkoslovné studie (93—94).
KHM II (62—65).
1001 noc (ed Weil IV s. 50): Harun al Rašid je smuten, Masrur

mu pivede muže, jenž žertoval u eky, aby jej obveselil, ale vyžádá si

na nm dv tetiny odmny, kterou dostane. Ibn Alfarebi má slíbeno

kalifem bu dar, neb, neuspokojí-li, ti rány taškou. Kalif se nesmje, Ibn

Alfarebi po první rán taškou (která je plna kamení) postupuje druhé

dv Masrurovi. Masrur se chce spokojit jen tetinou odmny. Kalif se

smje a obdaí je. Další východní texty KHM II (64—65).

Franco Sacchetti (t 1440) 195: Králi Filipovi francouzskému ulétne

sokol, nálezce dostane 200 fr. Sedlák pinese sokola, vrátný chce na
nm polovinu odmny. Sedlák vyžádá si 50 ran, polovinu dostane vrátný,

sedlák je obdaen. Podobn Straparola VII. 3.

Sir Cleges (Weber: Metrical Romances I) z kon. XIV. stol. Sir

Cleges nese králi Uterovi dar, vrátný a hofmistr vyžádají si každý tetinu

odmny. Sir Cleges si vyžádá 12 ran, sám vyplatí žadatelm jejich díl.

Pfaff von Kahlenberg- vypravuje o studentovi, jenž nese Otovi
Rakouskému rybu. Pauli v Schimpf u. Ernst 614 o sedlákovi, jenž nese

pánovi hrušku. Mimo to ješt asto v literatue. KHM. II (62).

V lidové tradici nizozemské, dánské, švédské, italské, španlské
a slovanských KHM. (63—64).

Anekdota tvoí také souástku povídky o Nezasmálce C, složené

z motiv o hloupém Honzovi, vymodlených penzích a pjeném kabátu.

KHM 64 kde též texty tradice nmecké.
Stopka (152); Malinowski I (20); II (86); Gabršek III 2; Šejn II

93, 94; Archiv 29 1907 (453) 461; Hnatjuk Archiv 22 (301) 2; (307)

330—332; Hnatjuk IV. Povsti 2.

190. Prométheus.

Nár. Vstník 4. 1909 (127); Kavkaz 13.

191. Putující mrtvola.

A. Hrbatý šašek.

1001 noc (ed. Weil I s. 89): Šašek ínského císae, hrbáek, pijde
jako potulný zpvák ke krejímu na noc. Krejí jej hostí rybami, hrbáek
se zadusí. Krejí s ženou donesou hrbáka ke dveím židovského lékae,

zavolají otrokyni a prchnou. Žid vyjde ze dveí, zavadí o hrbáka, jenž
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spadne se schod. Žid myslí, že ho zabil, donese se ženou hrbáka na
stechu domu svého souseda, dozorce nad císaovou kuchyní, spustí jej

do dozorcova pokoje. Když se dozorce vrátí, myslí, že je v pokoji

zlodj, udeí hrbáka kladivem, odnese jej do bazaru a postaví ped
krám. Kesanský písa sultánv jde opilý ulicí, vrhne se na domnlého
zákeníka, je zaten, že zabil moslemína. ínský císa naídí ráno písae
obsit. U šibenice se pihlásí dozorce, že je vrahem, má být obšrn
místo písae. V tom se však hlásí léka, a když je pod šibenicí, hlásí

se krejí. Zatím císa dá hledat svého šaška, pošle vrátného na popra-

višt, pivedou mu všechny vinniky, odpustí jim.

B. Knz.
A. Steppuhn: Das Fablel vom Prestre comporté. Diss. Kónigs-

berg i. Pr. 1913. Bédier: Les Fabliaux 3 vyd. (469).

Dou sagretaig- (Steppuhn s. 29— 32). Snad z konce XII, neb
z druhé poloviny XIII stol. Bezpochyby ze Champag-ne. Vesnický fará

chodí za ženou pastýe, beran jej usmrtí v jejím objetí, žena postaví

mrtvolu ke dveím souseda, jehož ženu fará díve miloval. Soused myslí,

že jeho syn knze zabil, hodí mrtvolu v pytli do vody. Dva rybái najdou

pytel v síti, jeden vezme pytel dom, najde mrtvolu. Druhý myslí, že

byl podveden, udá prvního z vraždy. Soud ustanoví boží soud, v tom
jde kolem pastýka s beranem, mrtvola pone krvácet a vražda se vysvtlí.

Du segretain ou du moine. Z druhé poloviny XIII stol. z Pikardie

(Steppuhn s. 23—29).
Krásná žena mšana, jenž promarnil své jmní, jde pes íku do

kláštera se modlit. Sakristian jí nabízí svou lásku a mnoho penz. Zena

se sví muži, na jeho radu pozve mnicha, jenž pinese peníze, ale je

mužem u ženy pepaden a zabit. Muž jej donese do kláštera a posadí

na záchod (nad ekou). Prior, jenž se s mnichem hnval, jej tam najde,

uhodí, a donese pak ped dvée vraha. Muž se domnívá, že se mrtvý

vrací pro peníze, chce jej pohbít, cestou jej zahrabe na smetišti, v nmž
najde špek, zlodji ukrytý. Zlodji povsí mrtvého v dom, kde špek

ukradli. Okradený, když jej najde, piváže jej s kopím a štítem na híb,
híb, honno lidmi, pádí do kláštera, prior myslí, že mrtvý se jde mstít,

schová se za oltá, mrtvý narazí na klášterní branku a spadne.

Dv jiná fabliaux, ponkud mladší, ale ješt z XIII stol. a též

z Pikardie, vypravují tém shodn, ale mají odchylky: v hnojišti strí

muž mrtvolu do pytle místo špeku, zlodji odnesou pytel do hospody,

hostinský najde mrtvolu a donutí zlodje, donést ji k okradenému. Od-
chylka svdí, že ob fabliaux nepocházejí z pedešlého, ale z pramene

s ním spoleného (odchylka se vyškytá také v následujícím fabliau od

všech tí odchylném). Mimo to mají na konec spolenou odchylku, že

híb spadne do píkopu.
Prestre comporté. Z Pikardie, z druhé poloviny XIII stol. (Steppuhn,

text. s. 74—116).
Žena má s knzem pomr, žárlivý muž pedstírá ped vánocemi (kdy

noci jsou dlouhé) dalekou cestu, ale vrátí se a skryje se v dom. Žena

pošle služku pro knze, chystá jídlo a láze. Knz v lázni usne, muž

jej uškrtí, vyjde z domu a tlue na dvée. Zena jej vítá, jakoby jej byla

ekala, muž po jídle si lehne, ale špehuje ženu. Zena zahrabe knze do
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nevymláceného ovsa, když muž íká, že oves prodá, penese jej do vy-

mláceného ovsa. Když muž chce prodat vymlácený oves, donese mrtvého
ped dvee sousedovi. Soused najde mrtvolu, nese ji pochovat, cestou

ji posadí spícímu sedlákovi na kobylu. Sedlák se probudí a udeí do-

mnlého zlodje, nese jej pak na starý hbitov u kláštera, vyplaší zlodje,

kteí zahodí pytel špeku. Strí knze do pytle místo špeku, zlodji pak
najdou pytel, odnesou jej do hospody, hospodský najde v pytli mrtvolu,

donutí zlodje donést pytel do druhé hospody, kde jej ukradli. Druhý
hospodský, k nmuž pijde družina biskupa, jenž penocuje v kláštee,

chce hostm upéci slaninu, najde však mrtvého. Nese jej pochovat, ale

spatí v kláštee svtlo v priorov pokoji, strí tam knze do truhly.

Prior jej najde, jde biskupa varovat, že prý klášterní psi rádi lezou do
postelí, dá mu na obranu kyj. Když biskup usne, položí mu mrtvého
na postel. Biskup se probudí, mrtvého udeí, zbouí klášter, knz je

pak pochován.
Tato povídka liší se od tí pedešlých podstatn tím, že žena je

vskutku nevrna, pak poadem motiv shodných (mrtvola u dveí, na
koni, pytel se špekem) úpravou motiv i zvláštními detaily, jež se v tradici

pak neopakují. Dle ei je ponkud starší než ony ti povídky na vzájem
píbuzné. K tmto povídkám piléhá djem italská novella Massuccia
ze Salerna (II Novellino . 1) z XV. století. Lidová povídka italská

(G. Pitré, Fiabe . 165) blíží se již povídce o putující mrtvole ženy tím,

že mrtvola knze, kterého žárlivý muž u ženy zabil, je penášena z místa

na místo za peníze jedinou osobou, hrobníkem. Lidové povídky, vypra-
vující o putující mrtvole muže — z pravidla knze — odchylují se

znan v ad motiv i v jejich výzdob a vymýšlejí nové. V základ opa-

kuje se však mrtvola u dveí, na koni a ve vod.
C. Hrbái.
A. Pillet: Das Fableau von den Trois bossus ménestrels. Halle

a. S. 1901. Bédier, Les Fabliaux 3. vyd. (236—250).
Mischle Sindbad, Secundus Syntipas . . . von D. Paulus Berlin

1888 (290—291) (Pillet s. 18—20). Doba vzniku neurena (XI.— XIII.

stol.) Zpracování východní vtve Sedmi Vizír. Tisk 1544 v Benátkách.
Mischle Sindbad je jediný text Sedmi Vizír, jenž má následující

povídku:

Starý muž nedovoluje krásné, mladé žen vycházet. Zena pošle

služku, aby jí pivedla nkoho, kdo by ji obveselil. Služka pivede
hrbáe, jenž za peníze taní a zpívá. Zena jej obdaruje a dá mu šaty.

Kamarádi žádají hrbáe, aby je po druhé vzal sebou. Když žena pro
nj opt pošle, jdou dva hrbái s ním. Zena je hostí, hrbái se opijí,

v tom pichází manžel. Zena odnese opilé hrbáe se služkou do jiné

komnaty.. Muž se nají a odejde. Hrbái se zatím poperou a navzájem
pobijí. Zena pošle služku pro nosie, ale pikazuje jí, aby mu nic ne-

prozradila. Služka pivede ernocha, žena s ním souložil?), dá mu pak
pytel, aby jej hodil do eky a vrátil se pro odmnu. ernoch poslechne,
až všechny ti hrbáe nahází do vody. Taková je lstivost ženy.

Text tento je patrn nedbale pepsán z neznámé orientální pedlohy.
Durant : Des III. bocus menesterels. Fabliau první poloviny XIII.

vku z Pikardie (Pillet s. 14-18).
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Chudý mšan v Douai provdá svou dceru za bohatého hrbáe,
jenž žárlí a ženu zavírá o samot. O vánocích pijdou 3 hrbatí zpváci,
chtjí s hrbatým boháem slavit svátky. Hrbá je hosti a odmní, ale

varuje je vrátit se, sic by je hodil do kanálu (eky Scarpy). Sotva však

muž odejde, pošle žena pro hrbáe, aby ji obveselovali. Sotva pijdou,

tlue manžel na dvée, žena schová hrbáe do tí skíní u krbu. Muž
se zdrží jen krátce, žena najde po jeho odchodu hrbáe udušené. Za-

volá z ulice nosie, slíbí mu 30 liber, když hrbáe, kterého mu ukáže,

hodí v pytli do eky. Nosi poslechne, vrátí se pro odmnu, žena mu
ukáže druhého hrbáe a zlobí se, pro prý jej pinesl zpt. Nosi myslí,

že hrbá se vrátil, odnese jej znovu, ale po návratu najde tetího. Když
i toho odnesl s proklínáním a vrací se do domu, spatí u schod za

sebou picházet hrbáe manžela. Myslí, že mrtvý se opt vrací, ubije

ho klepadlem, jež strhne se dveí, hodí jej svázaného do vody a do-

stane pak slíbenou odmnu. Básník koní kletbou na peníze, za které

lze koupiti všecko.

Anton Francesco Doni v druhém vydání svých Lettere (I. Venezia

1545) vypravuje tuto povídku s jiným úvodem (Pillet s. 35—37): Pti-
letá Galierna pinese matce, královn ze Salinspruchu, ze zahrady je-

štrku, matka ji prokleje, aby nedostala muže, dokud ještrka nebude
tak velká jako její dceruška. Kojná vykrmí ještrku, až je z ní poloviní
krokodil. Pak je ještrka zabita, její plíce vystaveny, kdo uhodne, z ja-

kého zvíete jsou to plíce, dostane Galiernu za ženu. Kojná pošle

hrbáe, aby tajemství prozradil vévodovi da Milesi, ale hrbá se pihlásí

sám a dostane princeznu. (Viz látku o bleší a vší kži ve skupin:
Princezna zkouší nápadníky.) Svatbu obveselují ti hrbái, Galierna si

je druhý den zavolá, skryje je ped manželem do jedné skín, když se

udusí, zavolá dvoan nosie, jenž však má zakázáno nahlédnout do
pytl, jež nosí (V Mischle Sendbad ernoch neví též, co nese), nahlédne

pes to do tetího, podle ei kojné myslí, že se ten divný tvor vrací,

utopí po tvrté vracejícího se manžela.

Straparola v Piacevoli Notti V 3. (1550— 1553) vypravuje o dvou
hrbáích, bratrech hrbatého manžela mladé ženy. Jeho novella byla asto
napodobena. Literaturu sebral G. Rua, vydavatel Straparoly (Guiseppe

Rua: Intorno alle Piacevoli Notti dello Straparola Turin 1890). Gueu-
lette, Mille et un Quart-heure, contes tartares 1715 upravil Strapa-

rolovu novellu do východního prostedí, pekládá dj do Damašku.
Z nho vznikla lidová knížka, která peložila dj opt do Besanconu

(Pillet s. 46—47). Mimo lidové povídky jsou i dramatická zpracování:

francouzská farce a italská loutková hra, dosud ve Florenci hraná. Li-

dové povídky asto se kíží s látkou o Záletnících, potrestaných vdanou

ženou, neb jejím mužem, k níž tvoí závr. Kladské II (286). Jedna
skupina má zvláštní nový motiv. Nosi mrtvol vydává se stráži, jež na
volá, za ábla. Záletníci jsou panští písai, správce myslí, že pro n
pišel ert, prchá, je na konec nosiem také chycen a utopen.

Alibaba (8) (15); Hnatjuk III 7 ; Ardali 11 (53); Frey, Doplky 19;

Onukov 82; Damas 11; Archiv 29. 1907 (452) 340; Šejn II 99; Roz-

dolškyj, Novely 25.
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D. Zena.

Kladské povídky II 42 (169— 171); Opavské a Hanácké povídky

18 (60—62).
Dosud jsou známy jen povídky lidové tradice, jež mají v podklad

dva typy se shodným úvodem, jenž se nalézá samostatn ve sbírce:

Ouville, Elit des contes 1680.

Chuas okrádá boháe. Bohá, aby jej usvdil, schová do truhly

svou ženu (hospodyni, tchyni), prosí chuasa, aby mu truhlu na as
schoval. Zena v truhle špehuje chuasovu domácnost, ale udusí se

(chuas ji udusí a dá jí do úst jídlo, jako by se byla zadusila). Když
si bohá vyžádá truhlu zpt, najde mrtvolu.

V jedné skupin text ji pohbívá, ale chuas (neb jeho pacholek)

ji vykopává, olupuje a staví ji bohatému v noci ke krbu, ke kredenci,

k loži, až mu bohatý na konec zaplatí, aby mrtvou, domnle se vra-

cející, zakopal.*)

V druhé skupin zaplatí hned na poátku chuasovi, aby mrtvou

odstranil. Chuas ji postaví v noci sousedovi do zelí, soused domnlou
zlodjku udeí a zaplatí pak chuasovi, aby ji odnesl, chuas ji postaví

k oknu jiného souseda, píbh se opakuje. Na konec, když mrtvou od-

náší, vyplaší zlodje s pytlem vepového. Strí do pytle mrtvolu místo

masa, zlodj se pro pytel vrátí, najde mrtvolu, hodí ji do rybníka.

Literatura u Kóhlera, Kl. Schriften I (190) 15 (Dodatky Bolte).

Polívka ji rozmnožuje o texty polské, maloruské z východní Halie
i severních Uher, až do Kijeva, rozebíraje podrobn její motivy. Po-

átky bývají rzné: V Haliské povídce (Opavské s. 61) chuas zbo-

hatne hospodáíkem a bohá posílá ženu v truhle vyzvdt pvod
jeho bohatství.

Putující mrtvola ženy objevuje se též v jiných dvou látkách.

V Kajícném ertovi bývá její první typ: ert zkamení babu, lakomcem
postavenou v sýpce na stráž, lakomec platí ertu — pacholkovi, aby

ji odstranil, ert ji sází na kon, na krávu atd. a za odstranní bére si

odmnou ta zvíata. V pozdjších textech látky Unibos rek zabitou ženu

(matku, tchyni) staví na trh, neb u cesty s košem vajec, jablek a p.,

neb ji sází do panského koáru, nechá si platit od tch, kdo se jí

dotknou a myslí, že ji zabili — druhý typ látkv. Kladské II (120).

Rozdolškyj Novely 21, 24, 79: Hnatjuk III 6; Hnatjuk Archiv 22

(306) 244; Jastrebov 29; Archiv 21. 1899 (263); Šejn II 102, 108;

Nár. Vstník 2. 1907 (298) 9; Bnker 3; Rokossowska 1.

192. Pyšná princezna a pestrojený nápadník (Drosselbart).

K. H. M. 52;

Biskup Jón Haldórsson (t* 1339) napsal Clarussaga podle ztracené

latinské básn z XIII. století, psané ve Francii. Alexander, francký král,

má dceru Serenu. Uchází se o ni Clarus, syn saského krále Tiburtia,

u stolu se však pokape vejcem a je vyhnán jako nemotora. Vrátí se

*) Gogol v Májové noci (Rus. Knih. XIII. s. 71—72) vypravuje o hostu, jenž

mnoho jedl, až mu hospodyn v duchu pála, aby se udávil. Udávil se haluškou, a pak
se zjevoval v noci na komín s haluškou v zubech.
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pestrojen, pod jménem princ Eskilvard, se svým uitelem, jenž sluje

Perus. Perus postaví ti nádherné stany, princezna po nich touží, povolí
neznámému za každý stan jednu noc. Dvakrát jej uspí uspávacím nápojem.
Po tetí služka Thekla prozradí lest s nápojem, Clarus neusne, princezna
svolí si jej vzít. Slaví skvlou svatbu, jedou pes moe. Jednou ráno
však stan zmizí, Sercna spatí po svém boku ošklivého toulavého zpváka,
který s ní hrub zachází, pedstírá, že si zlámal nohu a donutí ji, aby
jej donesla na zádech do hospody a aby pro nj u kostela žebrala.

Žebrajíc spatí prince Clara s nádherným prvodem jit mimo ni. Princ

jí dá políek. To se dje tikrát, pak se jí dá princ poznat jako Eskil-

vard, zpvákem byl Perus, jenž si vezme Theklu.")

Konrád von Wiirzburg (t 1287) vypravuje (Hagen, Gesammt-
abenteuer . 10) o dám, která zamítne urozeného ženicha, jenž u hostiny

zdvihl spadlou hrušku. Ženich vrátí se v pestrojení za blázna a dáma
se mu oddá z pouhé žádostivosti.

Luigi Alamanni (ý 1556, ed. Búlow I, 21) vypravuje o dcei hrabte
z Toulous, která pohrdne ženichem, hrabtem z Barcelony, ponvadž
u hostiny zdvihl jádro granátového jablka, jež padlo na zem. Ženich
vrátí se pestrojen za klenotníka, nabízí jí diamant za noc, dívka obtžká,
musí s ním prchnouti. Klenotník zmní se v pouhého kramáe, který

svou ženu pokouje, nutí ji krásti chléb, perly, je pi krádeži dopadena.
Konen se jí dá u skvlé hostiny poznati.

G. Basile v Pentameronu (1634) X 4: Pyšná princezna Cintiella

zamítne krále z „Bello Paese". Král slouží u ní pestrojen za zahradníka,

kupuje si od ní za skvostný plášf, za šat a za šnrovaku ti noci,

princezna, jsouc thotná, musí se zahradníkem prchnout, je pokoována,
pistižena pi nucené krádeži chleba a šat, teprve po porodu dvojat
se stane královnou.

1001 nóc má text vybledlý (Basset Revue des trad. pop. XXIV
s. 4—20): Mirjam, dcera bagdadského kalifa, zamítne prince Abbasa
z Jemenu, lituje toho, když slyší o jeho vítzství a o jeho rodu. Princ

odmítá její nabídky, až Mirjam se chce zabít; pak svolí.

Látka splývá na východ s látkou o chytrém bláznu, jenž za plášf

(pohár) získá píze urozené dámy a pak na ní prostednictvím muže
vynutí dar zpt (srv. Liebrecht, Zur Volkskunde 1879 s. 116 Der ver-

stellte Narr).

Látka byla astii knižn zpracována. Povídky tradice vypravují

mimo uvedené motivy o nápadníku pevleeném za kuchtíka, za uitele

zpvu a hry, neb o nápadníku, jenž svede princeznu hádankou, schován
jsa v zlatém jelenu a p. Pokoování princezny dje se astji tím, že

má prodávat hrnce na trhu (princ je rozbíjí), být hostinskou (vojáci

hospodu znií); na konec má pomáhat o princov svatb v kuchyni,

ukrást pro muže jídla a uschovat je v šatu. Princ ji vezme k tanci,

jídla se rozlijí. Pak teprve je uznána.

Archiv 35, 1914 (291); Václavek 1; Hnatjuk Archiv 21 (296) 26;

22 (307) 354, 355; Hnatjuk III 58; Hnatjuk Zbirnyk III Novely 26;

*) Motiv zkoušení ženy princem, obleeným za chudého muže, objevuje se již

v Mahaumaggadžátaka, ale ve spojení s látkou o žen pokorné. Viz „Chytrá dcera".
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Bnker 74; Hnatjuk IV 33; Nár. Vstník 8. 1913 (188); Motiv o kupování
tí nocí: Opavské a Hanácké povídky (44).

193. Rady dítte.

Šalomoun jako hoch dává muži radu, jak se oženit a jakou ženu
si vzít.

Šapkarev 64.

194. .Rady kupované.

Kladské povídky I 29 (58).

Juan Manuel: Conde Lucanor . 36 (XIV. století): Kupec žádá od
mudrce, aby mu prodal za maravedi moudrosti. Mudrc mu radí, aby,
je-li kde pozván, najedl se do sytá prvního jídla, ponvadž neví, co
pijde. Kupec pak nabízí dublon za lepší radu. Mudrc mu radí, aby
nepodnikal nic v hnvu, dokud se nepesvdí. Kupec jde na cesty,

vrátí se až po dvaceti letech. Zena má zatím syna, nazývá jej z touhy
po muži svým chotm a nechává si jej v noci u sebe. Kupec vrátí se

tajn, spatí svou ženu s mužem, chce je zabít, ale zdrží se, jsa pamtliv
rady. Veer slyší, jak matka posílá syna do pístavu k lodi, zdali nepijel
otec, a pozná pravdu.

Látka se šíila, mnohými stedovkými sborníky pronikla hojn do
tradice. Má obyejn ti rady, ale první dv jsou zpravidla bezvýznamné
(Ti rady snad vlivem jiné látky o tech radách: neopouštt starou cestu

za novou, nespat v hostinci, kde je mladá hostinská se starým mužem,
nesvovat tajemství žen).

Onukov 12, 85; Kavkaz 19; Hnatjuk Zbirnyk III. Novely 15. 16;
Šejn II 112; Artin 9; Malorca 8; Malinowski II (37); Nár. Vstník 2.

1907 (105) 18; Hnatjuk Archiv 21 (296) 15, 16; Gabršek I 6; Šap-
karev 75; 201;

195. Rady ptáka.

Nár. Vstník 8. 1913 (196). Referát o spisu: F.Tyroller: Die Fabel
von dem Mann und dem Vogel etc. Berlin 1912.

Ptáník chytí ptáka, pták mu slibuje za svobodu ti rady. Ptáník
ptáka propustí, pták radí: nev, co je pravdnepodobno, co máš, to

si zachovej, cos nadobro ztratil, o to se nestarej. Pták se potom raduje,

že ptáník nevdl o tžkém drahokamu, který se nalézá v jeho život.
Ptáník naíká, že o tom nevdl, chce ptáka znovu chytit. Pták jej po-
uuje, že jedná proti jeho radám: jinak musil by pochopit, že v malém
ptáku nemže být velký drahokam, a když už jej pustil, že je marno
myslit na ztrátu.

Ti hlavní redakce této látky jsou v Alphonsi disciplina clericalis

(. 23), v eckém románu Barlaam a Joasaph a v úpravách z jeho orien-

tálních versí. Pramen látky je starší než onen román, známých textových
úprav je 74.

196. Rek bojuje s draky na most a s jejich ženami.

Rek na radícím koni s dvma bratími jede do svta, penocují
v zámku u mostu. V noci rek hlídá most, pijede drak (král), jejž jeho
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zvíata varují, ale drak se smje. Rek s nim zápasí a zabije ho. Rovnž
tak zabije druhého a tetího draka druhou a tetí noc. Tetí noc mu
pomáhá kú (bratí mají jít na pomoc, až z rekova šátku, rukavic bude
kapat krev). Bratí jedou dál, ale rek se vrátí, zmní se v mravence,
pak v koku, vyslechne ženy drak, jaké mu budou strojil úklady. Jedna
bude jej lákat v podob stromu, aby trhal jablka, druhá v podob studny,
aby se napil, tetí v podob hospody a j. Rek cestou seká do stromu,
do studny atd., ale poslední žena vyvázne, letí za nimi v podob draice
s tlamou od zem až k oblakm. Rek ji hází do tlamy otepy trní, prchne
do kovárny, ková jej schová, pibije lstí draka za jazyk

Málo text a velmi rznorodých. Nkteré poínají tím, že zlatý pták
krade zlatá jablka a rek jej jde hledat. Jiné pokraují tím. že rek jde

se zázranými druhy k princezn, která s nápadníky bhá o závod, pro
živou vodu, aby vzkísil bratry. Jindy vyškytá se boj s draky na most,
v povídkách o princeznách pod zemí, i v jiných, zvláš východních lát-

kách. Podstata látky není dosud urena.
Cosquin (521); Nár. Vstník 4. 1909 (127); Rokossowska 10;

Hnatjuk IV2 8, 10; Onukov 27; Hnatjuk Archiv 21 (298) 8; Fede-
rowski 347; Kallas 5; Romanov VI. 28—30; Znamení života (30—31,
33—44, 39—40, 48—50, 52); Ciszewski 112.

197. Rek hledá lék pro otce — krále.

K. H. M. 57, 97.

A. Churavý (slepý) král posílá své ti syny po sob pro léivou
vodu (ptáis.i, jehož zpv léí a j.) do zámku spící dívky. Dva starší se

nevrátí, nejmladší dojede do zámku (pomáhají mu cestou ti rádcové,

neb vdná zvíata), souloží s princeznou, napíše své jméno na spod
stolu, odjede s vodou (najde též divotvorný me, chléb a víno, jichž

neubývá, a pomáhá v zemích, jimiž prochází). Cestou zpt vykoupí ne-

hodné bratry od kata, bratí jej oloupí o vodu a vrátí se sami k otci,

nejmladšího pomluví. Nejmladší pracuje nepoznán na vinici (na pastv).
Princezna porodí hocha, hošík po letech te nápis na spodu stolu, prin-

cezna jede s vojskem, žádá krále, aby jí poslal toho, jenž byl u ní. Král

jí posílá starší syny, ti se však vyhnou koberci, prostenému na cest,
nedovedou zodpovdít otázky. Nejmladší dá se pak poznati, jede pímo
k princezn, je uznán.

B. Král posílá své ti syny po sob pro ptáka, jenž mu kradl

z jablon zlatá jablka**) (má jej uzdravit z nemoci). Dva starší odepou
lišce (starci) potravu, nepohbí mrtvolu u cesty, nepoídí, jsou pro dluhy

zaveni. Nejmladší nakrmí lišku (starce, zajíce), pohbí mrtvolu u cesty,

liška (zajíc, duch vdného mrtvého) donese jej k zámku se zlatým

ptákem. Rek pes výstrahu dotkne se klece a je chycen. Pán zámku
mu slíbí ptáka za zlatého kon. Rek jede pro zlatého kon, ale je opt
chycen, kú je mu slíben za spíci princeznu. Jede pro spící princeznu,

unese ji, princezna (jíž patil kú i pták) pomocí lišky je mu zachována

*) Samostatn motiv o drakovi, jejž ková chytí za jazyk a donutí orat. Hrin-

enko II 175.
**) Tento motiv viz Malinowski (15), mimo to i jinde: princezny v podzemí D.

Rek hledá zmizelou ženu a j.
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i s konm a ptákem (liška mní se v princeznu, v kon a pak prchne
k rekovi). Rek vykoupí své bratry, bratí jej hodí do jámy (zabijí), vrátí
se sami s ptákem, konm a princeznou. Liška reka zachrání, rek doma
bratry usvdí (pták zpívá, až když rek se vrátí).

C. Velmi složité látky téhož obsahu: princ uvázne na magnetové
hoe, neb jede k zlé princezn, která své nápadníky propadlem hází do
sklepa, neb jede na nkolik ostrov, je pak uvržen do jámy atd.

A. B. C. Ardali 3; Damas 6; Groome 55, 73; Ciszewski 136, 137
;

Zbirnyk I 6; Václavek 8, 12, 38; Václavek 1898 6; Šapkarev 125;
154; Malinowski II (142) (238); Nár. V. 5. 1910 (229/230); Biinker
90; Onukov 8, 166; Hnatjuk IV, 12, 13; Hnatjuk IV 16; Hnatjuk
Archiv 21 (299) 12, 13; Romanov VI 42; Archiv 36. 1916 (568) 96.

B. Hnatjuk IV 17; Biinker 77; Onukov 88; Pallas 18; Groome
49, 75.

198. Rek posílán nkolikrát pro vzácné vci.

KHM. 126.

A. Sedlákovi vyskáe z nalezených vajec 12 (3, 36 a j.) syn,
nejmladší (nejstarší) má radícího kon. Jedou k arodjnici s dvanácti
dcerami. Na radu kon zmní v noci nejmladší postele bratí a nevst
(apky a epce), arodjnice zabije své dcery, brati ujedou, slouží králi.

Nejmladší je králem posílán na radu závistivých bratí nkolikrát do
zámku arodjnice pro vzácné vci : zv, víno, ptáky, (jichž v jeho íši
není), pro princeznu, kterou pak dostane za cho. Úkoly koná radou
svého kon.

B. Rek s radícím konm najde cestou zlaté péro, zlatou korunu,
zlatý vlas, zdvihne je, nedbaje koovy rady, král jej na radu závistník
posílá pro zlatého ptáka, zlatého kon, zlatovlasou princeznu do zámku
u moe. Rek vykonává úkoly pomocí svého kon (princeznu zláká na
beh kupeckým krámem). Princezna peje si pak svj zámek, své šaty,
své klíe a p., rek pináší žádané vci pomocí kon, vdných zvíat,
obr, stane se na konec králem, vezme si princeznu.

Tato látka má nkdy úvodem nadpirozený porod mnoha bratí,
jindy poíná bez nho, bu nalézáním zlatých vcí cestou, neb, jako
v Tristanovi, tím, že ptáci pinesou zlatý vlas a rek je poslán pro zlato-
vlasou princeznu.

C. Rek (nkdy z mnoha bratí) je posílán k obru neb zbojníku
pro kouzelné a vzácné vci. Zmocuje se jich lstí (ptáka, pokrývky
a j.) a prchá. Na konec má pinést obra. Vláká jej do bedny a piveze
jej. (Bez radícího kon.)

Celou skupinu všech tí látek, akoliv KHM. zaznamenávají velmi
mnoho látek, lze dosud tídit jen schematicky.

Knižní vývoj v minulosti lze sledovat jen zlomkovit, pro látku B
od Tristana, v nmž splývá s látkou o drakovi ve skále. Látka C má
nápadné texty ze severu Evropy o pošetilých trollech, pelstívaných
chytrým mužem.

A. B. Rozdolškyj 41, 45, 71; Hnatjuk Archiv 21 (297) 4; Šejn
II 23, 39; 133, 134; Rokossowska 11; Hnatjuk IV, 4; Šapkarev 5; Vá-
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clavek II 5; Archiv 27. 1905 (618); Zbirnyk I 20; Búnker72; Groome
27, 28; Romanov IV 33; Damas 5; Znamení života (69 70).

C. Gabršek III 11.

Nadpirozený porod mnoha bratí zvláš: Kladské povídky II 6?
Romanov VI 31, 32, 41, Archiv 36. 1916 (567) 15 (zména epic); Archiv
35. 1914 (291); Nár. Sb. IV V. 1899 (150) 19 (zámna).

199. Rek, s poselstvím od krále k princezn, mní se v zi/iuta.

Rek nabude (od vdného mrtvého, od vdných zvíat) moci,
mnit se v rzná zvíata. Král v poli potebuje od své dcery kouzelný
prsten (me). Rek jde s poselstvím k princezn, utíká v podob zajíce,

peplave eku v podob ryby, doletí k princezn v podob ptáka. Prin-

cezna mu ustihne tajn pírka. Na zpátení cest zrádce íhá na posla,

zastelí zajíce, vezme mu prsten, donese králi. Vdný mrtvý reka oživí,

princezna usvdí zrádce ustiženými pírky.

Onukov 156; Archiv 33. 1912 (599). Nkdy spojeno s arodéj-
nickým unm. Srv. Ahlquist I 1 (97— 105).

200. Rek, unesený vodní pannou, je zachránn ženou.

KHM. 181.

Straparola Piacevolli notti (1550— 1553) III 4: Fortunio opustí

macechu, která jej prokleje, aby jej chytila vodní panna. Cestou rozdlí
koist jelenu, vlku, orlu a mravenci, zvíata mu dají moc, mnit se

v jejich podoby. V podob orla navštíví princeznu a dostane peníze,

aby si opatil zbroj k turnaji, v nmž vítz dostane princeznu za cho.
Zvítzí a vezme si princeznu. Pak se vydá za dobrodružstvím, vodní
panna jej s lodi stáhne do moe. Princezna s díttem jede jej hledat

po lodi. Dá plaícímu dcku za hraku mdné jablko, vodní panna chce
to jablko, ukáže jí za to Fortunia až po prsa. Po druhé, za stíbrné
jablko, vynoí jej až po kolena, po tetí za zlaté jablko vyjde Fortunio

z vody, promní se však v orla a ulétne na lo.
Pomrn málo text a znan odlišných od sebe, ze zemí_ ger-

mánských a románských, mimo to dva ecké a jeden laponský. Žádné
slovanské mimo snad u Onukova 170. Motiv o dlení koisti zvíat je

pravidelný v látce o zmizelé žen a netvoru bez duše. Motiv o vyku-
pování muže ženou za 3 vzácné pedmty je z látky o zmizelém muži

v okruhu Amor a Psyche.

201. Rek získá princeznu temi úkoly pomoci vdných zvíat.

KHM. 17, 62.

A. Zakleté princezny spí ve svém zámku. Rek jde je osvobodit,

cestou pomže mravencm, velám (ryb). Má sesbírat perly v tráv
(pebrat mák a p.), najít klí v moi. poznat, která z dívek sndla med
a zpsobila zakletí. Vdná zvíata mu pomohou (vela sedne na ústa

dívky).

B. Rek (jenž sndl králi kus hada a rozumí ei zvíat) je poslán

pro zlatovlasou princeznu, cestou nakrmí mravence, vrány, vykoupí rybu,

pomže mouše. Za zlatovlásku má sesbírat perly v tráv, najít v moi
prsten, poznat dívku mezi stejn obleenými, zvíata mu pomohou.



V. Tille:

(Vrány mu pinesou živou a mrtvou vodu. Král jej chce usmrtit,

princezna jej živou vodou oživí a zkrásní, krále, jenž podstoupí týž

pokus, nechá mrtvého.)

C. Pyšná princezna, kterou chuas uzdravil, ukládá mu pebrat
mák, pinést prsten z moe, rži z pekla. Rek, jenž pomohl mravencm,
ryb, ertm, úkoly vykoná, ale vrací se zdánliv vždy škaredjší, aby
princeznu potrestal za její pýchu.

Hnatjuk IV 14 (rek vykonává ješt úkoly pomocí Mrazu, Slunce,

Vtru); Rokossowska 10, 31 (rek koná úkoly pomocí zázraných tova-

ryš a Mrazu a Vtru).

Respice finem.

Král umístí nápis ten ve své komnat. Holi je najat, aby jej

podízl. V poslední chvíli te nápis a vzdá se úmyslu.

Hnatjuk Zbirnik III Novely 17; Hnatjuk Archiv 21 Í296) 17.

203. Roztancované stevíce.

Pohádkoslovné studie III; KHM 133.

Schéma: Princezna (s komornou) každou noc mizí a roztancuje
mnoho pár stevíc. Král ji slibuje tomu, kdo vyzpytuje, kam v noci
chodí. Pihlásí se chudý hoch, jenž má kouzelné vci: mže se státi

neviditelným a mže se na pouhé pání octnout, kde mu libo. Penocuje
v pedpokoji princezny, staví se spícím. Princezna zkouší, zda tvrd
spí (pokusila se jej uspat) a mizí do podzemí. Hoch ji sleduje na dlouhé
cest mdným, stíbrným, zlatým lesem, kde si ulamuje vtviky a dsí
tím poutnici (peváží se s ní pes moe). Princezna dojde do paláce
k pekelnému milenci, kde se po hostin taní. Hoch úastní se nevidi-
teln hostiny, bere pohár (šaty princezny, týrá ji). Odejde díve dom,
staví se spícím. Neprozradí co vidl, má být obšen, pod šibenicí vy-
pravuje o pouti, ukáže, co pinesl. Princezna bu se propadne (zeme)
neb se stane rekovou chotí.

Texty, vesms jen tradiní, jsou známy jen z Evropy a je jich asi

sedmdesát. Na severozápadu jsou zvláštní, odchylné od tradice stední, vý-
chodní i jižní Evropy, ale pevné ve svém složení, tém bez cizích vliv.
Typická je pohádka islandská u Rittershausové 85a. Oddur zmocní se
vlády, je milován. Na podzim pijme ke dvoru na zimu hosta s pod-
mínkou, že mu host v první letní den poví o nm nco, co nikdo neví.
Nepoví-li, zahyne. Po šest let se pihlašují na zimu hosté, jsou v lét
zabiti. Sedmý host o vánocích zpozoruje, že král v noci odešel ze spolené
ložnice, jde za ním, skoí za ním do bažiny, sleduje jej na dn bažiny
do zámku v krásné krajin, kde Oddur je vítán podzemním králem,
objeví se pak v ženských šatech a jde s králem do kostela U hostiny
Oddur truchlí, že po sedmileté lht bude musit zabít i sedmého hosta
a nebude se smet již vracet k svému manželu do podsvtí. Host vrátí
se na svt dív než Oddur a staví se spícím (O kouzelných vcech,
jimiž se stává rek, stopující princeznu, neviditelným a p., není zmínky).
Oddur je smuten, host vládne místo nho, je oblíben. V první letní den
host ekne Oddurovi, že by se pro jeho pohlaví hodil lépe jiný šat.
Oddur mu dkuje, stanoví jej svým nástupcem a mizí do podsvtí.
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Látka o roztancovaných stevících je píbuzná se skupinou text

o vdném mrtvém, jenž stopuje princeznu, dávající rekovi hádanky

a navštvující v noci nestvrného, arodjného milence v jeho vzdálené

íši. I v této skupin západo-severské texty projevují zvláštní originalitu.

Je pravdpodobná domnnka, že na severozápad Evropy vytvoily se

pvodn texty o princezn, navštvující v noci milence ne lidského p-
vodu v jeho zásvtní íši a vystopované rekem, jenž se podrobil nebez-

penému úkolu, princeznou uloženému. Texty ty se pak v kesanském,
stedovkém prostedí ostatní Evropy obmnily v povídky o princezn,

mizící v noci do podsvtí k pekelnému milenci.

Tyto povídky podléhají již znan vlivm jiných látek a snaží se

rzn vyložiti, jak rek nabývá kouzelných dar, jaká je cesta podsvtím
(lesy, moe) a j. Texty polské, maloruské a ásten i srbskochorvatské

kíží se s látkou o zakleté princezn v krypt, která v noci trhá stráž.

Jiné texty porznu podléhají vlivu látky o snmu arodjnic, mívají též

dvanáct princezen místo jedné, princezny mažou se na cestu kouzelnou

mastí a j. V Slovinsku a Srbsko-Chorvatsku objevuje se vliv látky

o princezn, která v noci požírá mrtvoly. Po rznu pomáhá rekovi vdný
mrtvý, neb víia. Nápadn kolísají texty ve výkladu, odkud má rek kou-

zelné vci (není bez významu, že na severozápad rek nkdy nemá kou-

zelných vcí, a také vdný mrtvý stává se neviditelným jen svojí nad-

pirozenou mocí). Jsou to vesms vlivy cizích látek: rek nabývá kou-

zelných vcí lstí od vadících se bratí, neb službou u arodjnice, od

starce za pasení stáda, za ošetování a p. eské texty hlavn mívají

zvláštní úvod, vyskytující se i v jiných látkách: hloupý hoch je vstren

do sudu, zavezen do lesa. Skrz díru na pípu chytí za ocas vlka, vlk

letí se sudem, až jej rozbije, rek pijde pak k poustevníkovi atd. (Litera-

turu viz Polívka ke sbírce Gonetov . 3, Ciszewského . 211—214

a Hrinenka.II . 192.) Sledujeme-li rozšíení látky v té kesanské podob,
jsou nápadná stediska na území Polska, malé Rusi (Halie i Uher) až

na Velkou Rus, pak nmecké a esko-moravsko-slovenské, srbsko-chor-

vatsko-slovinské, bulharské a rumunské, každé se svými zvláštními od-

chylkami. V západních a jižních románských zemích je nápadn málo

text (Itálie a Spanly vbec nejsou zastoupeny).

Václavek 1898. 2; Malinowski (28); Rozdolškyj 63; Artin 18;

Hnatjuk Archiv 22 (308) 650; Archiv 33. 1912 (602).

204. Rýbrcoul.

Kladské povídky II 11 (21—22); Nár. Vstník 11. 1916 (372)

(Referát o knize: A. Moepert: Rubezahl im Lichte seiner Namen. Breslau

1916); Nár. Sborník 2. 1898 (114), (115), (117).

205. etzové pohádhj (Randonnées).

KHM 30, 72a, 80.

A. R. 1609 v Benátkách v Sepher Hagaddah vyšla povídka o kzleti,

jež koka chce sežrat. Pes kousne koku, hl bije psa, ohe pálí koku,
voda hasí ohe, vl pije vodu, ezník zabijí vola, andl smrti bije ezníka.

Ale pak bh bije andla atd., zpt, až na kzle, jež zstane na živu.

astji petištno, a pak v lidové tradici rzných národ, v níž vedle

Národopisný Vstník XIII. 10
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kozy podobn se vypravuje o svini, o kráv, o koce, o myši, o orlu,

o vrán, o kepelce, o kueti, o mouše, o uhlí, o stéblu, o oce, o plotu,

o hochovi, o mlsné žen, o domu a jiné, vždy s etzem zvíátek, lidí

a vcí.
B. R. 1710 v lidové nmecké písni Jáckel má jít sekat jemen, sedlák

posílá za ním pacholka, psa, hl, ohe, vodu, vola, ezníka, supa, aro-
djnici, kata, doktora. Lidové tradice hojn o Juklovi, Jocklovi se zmnami.

C. Lidová povídka o kohoutovi a slepici na jahodách. Kohoutek se

dusí, slepika hledá pomoc u vody, voda ji posílá k líp, lípa ke královn

Sáb (nevst), Sába k ševci, švec k svini, svin k mlynái a p. Než
slepika donese vody, kohoutek ume.

D. Zvíátko neb dít padne do vody a tone, žena, zvíata, les,

vuz, vítr, stodola, oblak a p. dávají na jevo svou úast a soustrast.

E. Bumbrlíek narodí se bezdtným manželm (z paezu, hrachu a p.),

hltá chleby, jídlo, rodie, pak cestou vz, stádo, sekáe atd., až mu
chvtrá babka rozízne bicho a vše z nho zas po ad vyjde.

Šapkarev 178; Nár. Vstník 2. 1907(293); 13.1918(109); Hrin-

enko 156; Nár. Sborník IV V. 1899 (163); Šejn II 15, 16; Rokossowska
19. 20; Basset 120; Onukov 215 (Kohoutek); Onukov 102 (Bumbrlíek);

Nár. Sborník 2. 1898 (119) (Jukl).

206. Sázka o vrnost ženy (sestry).

G. Paris: Le cycle de la „gageure". Romania 32. 1903 (481—551).
A. (Zena, skvosty, vyslechnutý rozhovor.)

Comte de Poitiers (Paris, Romania 32. s. 535— 537).

Asi z konce XII. století francouzská báse: Gérard de Poitiers

pyšni se na dvoe Pipinov svojí ženou Rosou, píbuznou králi. Nor-
mandský vévoda (jejž jako dívka zamítla) tvrdí, že ji za msíc svede.

Rose jej odmítne. Vévoda uplatí kojnou, která své paní ukradne prsten,

vezme deset vlas a vystihne kousek látky z odvu (du samit de sa

cote). Vévoda pedloží tyto domnlé dkazy, Gérard pošle synovce Jofroi

pro ženu. Rose zapirá, ale král rozhodne proti ní. Gérard ztrácí sázku,

vezme ženu na kon, odjede do lesa, chce ji zabít. Rose mu v tom
ukáže lva, který na íhá, Gérard zabije lva, opustí ženu. Najde ji druhý
synovec Gérardúv Harpin, odvede ji s sebou, proti její vli, na svj
hrad. Gérard jde, pevleen za poustevníka, do Poitiers, aby z pomsty
zabil vévodu. Vévoda jej hostí, Gérard nechce zabít hostitele. Vyslechne
hovor vévody s kojnou, pozná nevinu ženy. Jde na hrad Harpinv,
vezme mu násilné Rose, obžaluje vévodu, jenž, jsa pemožen, je povšen.
Kojná je zmrzaena.

(Amie, znaménko, vyslechnutý rozhovor.)

Gerbert de Montreuil (Ponthieu): Violette, francouzská báse asi

z let 1225— 1230 pro Marii, hrabnku z Ponthieu-sur-Mer (vnuku Lud-
víka VII.) (Paris, Romania 32 s. 541—544). Král Loeys v Pont-de-1'Arche
poádá slavnost. Dámy taní a zpívají, král vyzve ke zpvu Gérarta,
hrabete z Neversu, jenž velebí svoji milovanou amie. Lisiart, hrab
z Forois, vsází se o své panství, že dámu tu do osmi dn svede, jestli

jí Gérart neprozradí jeho úmysl. Král marn brání sázce. Lisiart jede
do Neversu s deseti rytíi do zámku paní Euriaut. Uchází se o ni marn.
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Uplatí kojnou, divá se na Euriaut v lázni, spatí na jejím pravém prsu

mateské znaménko (la violette), jede ke dvoru. Žádá, aby Euriaut byla

pozvána, prozradí znamení na jejím prsu. Gérart s ní odjede do lesa,

chce ji zabit, Euriaut jej varuje ped hadem, jenž jej ohrožuje. Gérart
zabije hada, ušetí Euriaut, odejde. Vévoda z Met najde omdlelou Euriaut

v lese, chce ji za ženu, Euriaut odpírá, je odvedena do Met. Gérart jde

do Neversu, kde je nyní pánem Lisiart. Pevlekne se za jongleura, vy-

slechne rozmluvu Lisiarta s kojnou, pozná nevinu své amie, jde ji hledat.

Cestou mnohá dobrodružství z rzných román. Euriaut je v Metách
pod dozorem sestry vévodovy, Ismeny, která ji miluje a spí s ní v jednom
loži. Rytí Meliatir, jenž chtl Euriaut znásilnit a byl odmítnut, chce ji

v noci zabít, ale zabije omylem Ismenu, Euriaut jen poraní na ruce.

Euriaut je obvinna z vraždy a má být upálena. Gérart pijde práv do
Met, podstoupí za Euriaut soudní souboj s Meliatirem a zvítzí. Meliatir

dozná svoji vinu, Euriant pozná Gérarta, jenž je synovcem vévody z Met.
Hlasatel oznámí turnaj, který poádá hrab z Montfortu, strýc Euriautin,

proti Lisiartovi. Gérart jede v bílé zbroji, nepoznán, na turnaj, pemže
Lisiarta, dá se poznati a obviní soka z kivého naení. Lisiart popírá,

dozná, až když je poražen v boji. Je vláen konm, kojná je spálena,

Gérart se ožení se svou amie a dostane zpt své statky.

Román je udlán z románu de la Rose (Guillaume le Dole) a

z románu Comte de Poitiers. Byl vyprávn prosou v XIV. stol., obno-
vován, pekládán a zpracován pro divadlo.

B. (Sestra, znaménko, žaloba z násilí.)

Guillaume de Nevers. Rkp. v Toursu 468 f° 33 (Paris, Romania
32. s. 487). Vilém z Neversu slouží ímskému císai, chválí svou sestru

tak, že ji chce císa za cho. Maršál, jenž chtl císai zasnoubiti svou
sestru, jde do Neversu, kojná mu dá prsten dívin a prozradí, že má
na stehn mateské znamená v podob rže. U dvora vypravuje maršál,

že spal s dívkou po ti noci, zoufalý Vilém odejde. Dívka doví se

o podvodu, jde do íma, obviní maršála, že ji znásilnil. Maršál, neznaje

ji, písahá, že dívku tu nikdy nevidl. Chce obstát v soudním souboji,

tu však dívka projeví, že jest sestrou Vilémovou. Maršál je potrestán,

Vilém nalezen, dívka provdána za císae.

(Sestra, znaménko, žaloba z násilí a z krádeže.)

Guillaume de Dole (Roman de la Rose). Francouzská báse z let

1199—1201. (Paris, Romania 32, s. 488—489)" Císa Corras v Mohui
slyší od jongleura Jougleta nadšenou chválu Viléma z Dole a jeho sestry.

Povolá Viléma, sdlí s ním, že chce jeho sestru Liénoru za ženu. Zv-
davý senešal vyslechne rozmluvu, jede do Dole, žádá matku Liénory,

aby s ní sml promluvit Maíka praví, že dcera po odchodu bratra ne-

vychází; svedena tvrzením senešalovým, že je soudruhem Vilémovým,
a darem vzácného prstenu, popisuje mu krásu dcery a prozradí, že má
na stehn krásné znamení v podob rže. Senešal v Mohui tvrdí císai,

že s Liénor spal, prozradí její mateské znamení. Vilém, když o tom
zví, je zoufalý. Jeho bratranec jede do Dole zabít Liénor, doví se však

od matky, co se stalo. Liénor chce se ospravedlnit sama, jede s bra-

trancem do Mohue. Vydává se za paní z Dijonu, dá tajn dát senešalovi

prsten, agrafu, taštiku a pas s prosbou, aby dary ty nosil pod šatem.
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Pak jej však obviní, že ji znásilnil a že jí ukradl ty vci. Senešal písahá,

že ji nikdy nevidl. Když u nho naleznou ty vci, má být popraven,

ale je mu povolen soudní souboj, v nmž zvítzí. Liénor pizná, že ji

vskutku nikdy nevidl, ale dá se poznati. Císa vezme si Liénor, senešal

musí jit na zámoskou pout.

(Sestra, znaménko, žaloba z násilí.)

\ouvelle de Sens" (Paris, Romania 32, s. 490—491). Rukopis
Vat. Reg. 1716 z konce XV.

Král Claudin na naléhání komoího Enguerranda de Coucy slíbí

se oženit, teba s chudou dívkou, bude-li krásná a hodná. Jacques de
Voisines ze Sens mu chválí svoji sestru Ysmarie. Enguerrand má ji vy-

zkoumat. Vidí však v Jacquesovi svého soka v pízni u krále, podplatí

Robin, pítelkyni dívky, která jej schová vedle ložnice, jde pak k Ysmarie
s prosbou, aby jí ukázala své znaménko na noze (vsadila se prý). En-
guerrand tvrdí pak králi, že Ysmarie s ním za peníze spala, popíše její

tlo a znamení. Jacques je vypovzen, zahrne sestru výitkami a odejde
do ciziny. Ysmarie jde ke králi, obviní Enguerranda z násilí, donutí jej

piznat pravdu, vyprosí mu milost, vezme si krále, Eng-uerrand najde

Jacquesa na Rhodu.
(Sestra, znaménko, žaloba z krádeže.)

Lope de Rueda: Eufemia (Paris, Romania 32. s. 491—492). Špa-
nlská hra asi r. 1550.

Leonardo opustí sestru Eufemii, slouží u prince Valiana, jenž

(zaujat jeho líením) chce si vzít jeho sestru. Dvoan Pablo íká princi,

že spal 4 noci s Eufemii, která si jej prý dala zavolat z ulice služkou
Kristinou a dala mu chloupky, rostoucí na znaménku, jež má na levém
ramenu. Valiano chce Leonarda dát popravit, Eufemia se o tom doví
od bratrova sluhy, jenž jí pinese Leonardovo psaní, plné výitek.
Eufemia pijde obvinit Pabla, že jí ukradl skvost, když u ní spal. Pablo
písahá, že té dívky nikdy nevidl, ale trvá na tom, že spal s Eufemii.
Eufemia se dá poznati, Pablo je sfat, Valiano si vezme Eufemii.

(Sestra, znaménko, žaloba z krádeže jedné rukaviky.)
Feliciano Antiquario: Justa Victoria (Paris, Romania 32. s. 492 až

494). Italská novela z r. 1474.

Hrab Ubaldo pošle syna Drusilla do Paíže, ke dvoru Eduarda II.

Drusillo se stane pítelem syna králova, Rodolfa. Ubaldo pomýšlí na
satek své dcery Viktorie s Rodolfem, Rodolf stane se králem po otcov
smrti, senešal Galvano závidí Drusillovi královu píze. Po turnaji u ho-
stiny Drusillo zmíní se o kráse, istot a vzdlání své sestry. Galvano
pochybuje a chlubí se pak, že s ní souložil. Drusillo se rozstn, Gal-
vano se usadí jako obchodník v hostinci u zámku, kde Viktoria žije

se starým vychovatelem a dívkami, prosí staenu Gilettu, s níž se se-
známil, aby mu pjila její šaty, že chce v zámku hledat ulétlého so-
kola. Staena souhlasí, schová jej pak do skín v sále, sví se d-
vrnici Viktorie, Akvillin, která popíše Galvanovi dívinu ložnici, její

tvá, odv a ekne mu, že má na levém prsu dv erná znaménka s ru-
dými chloupky. Galvano v Paíži nazve Viktorii nevstkou, pesvdí
Drusilla ped soudem svými údaji, Drusillo má zemít. Viktoria doví
se o tom od obchodník, jde do Paíže, ekne králi, že Galvano
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s ní spal a nic jí nedal, naopak, že jí ukradl jednu rukaviku — ukáže
pi tom druhou, skvostnou rukavici. Galvano písahá, že jí nikdy ne-
vidl, dívka se prohlásí za Viktorii, Galvano to popírá, je usvden
a popraven, Aquillina a Giletta ztratí nos a uši.

Tento italský text má zvláštnost: dívka žaluje, že jí byla odcizena
rukavika, jež jí schází do páru. Motiv ten se udržel výhradn v Itálii:

Batacchi, La Pianella z XVIII. stol. (stevíek) ; Gonzenbachova, Siz.

Márchen I 7 (stevíek) ; Pitré Fiabe II 75 (botka) ; de Gubernatis Le
Novelline 10 (rukavika); Imbriani La Novellaja 32 (stevíek); Andrews,
Contes nnntonais (Romania XI. s. 415) (stevíek); G. Pitré Fiabe II

73 (odchylné) ; Finamore Tradizioni . . . abruzzesi 36 (odchylné) Simrock,
Deutsche Márchen 51 (z Itálie) (rukavika). Viz Paris Romania 32
(492—498),

C. (Zena, služka za paní, uíznutý prst).

Hanes Taíiesin (Mabinogion Lady Guest III s. 321 a 356. Cit.

Paris, Romania 32 s. 483—484). Gaelská povídka XIII. stol.

U dvora krále Maelgwna velebí bardi královu cho a jeho bardy.
Elphin tvrdí, že jeho žena je nejlepší ženou a jeho bard Taíiesin nej-

lepším bardem. Maelgwn jej uvzní, pošle svého syna Rhuna, aby vy-

zkoušel ženu Elphinovu a Taliesina. Taíiesin poradí Elphin, aby místo
sebe oblékla služku, která hostí Rhuna, jako paní domu a svolí s ním
spát. Rhun ji uspí, uízne jí prst, na nmž je Elphinv prsten. Král
chce prstenem a prstem Elphina usvdit. Elphin praví, že jeho prsten

je píliš velký pro palec jeho ženy, píliš malý pro její zápstí; nehet
uíznutého prstu není týdn stíhán; na konci prstu jsou stopy tsta:
tedy to není prst jeho ženy. Taíiesin pijde s chotí Elphinovou a pro-
káže, že je nedotena.

(Zena, služka za paní, uíznutý prst.)

Ruprecht von Wiirzburg: Dva kupci verdunští (Hagen Gesammt-
abenteuer . 68. Cit. Paris Romania 32. s. 485). Nmecká báse XIII.

stol. peložená z franiny.

Bertran, kupec z Verdunu, sejde se s jinými kupci v Provins
u svého hostitele Hogiera. Kupci pomlouvají své ženy, Bertran chválí

svoji Ermenjart. Hogier se s ním vsadí o celé jmní, že ji svede do
dvou msíc. Bertran oznámí žen, že jede do Benátek, Hogier jede
ji svádt, pokouší se marn. Konen nabídne 1000 marek, píbuzní
naléhají na Ermenjart, aby pijmula. Ermenjart, vnuknutím Panny Marie,
nabídne služce Amelin, aby za sto marek na jejím míst spala s Ho-
gierem. Hog-ier chce na ní pak na památku njaký skvost; domnlá
Ermenjart žádného nemá, Hogier jí uízne prst. Bertran není však zcela

pesvden. Na hostin ve Verdunu Hogier ukáže prst, ale Ermenjart
mu ukáže s kým spal. Hogier si vezme Ameline.

V ecku jedenáct básní má týž motiv, ale rekyn je sestrou jako
v látce B. Viz Child Ballads V (21) cit. Paris Romania 32 (483). Srovnej
též J. Ayrer: Comedia von zweien fiirstlichen Ráthen asi 1600. a A.
Dumas Ml[e de Belle-Isle 1839 (Romania 32. s. 486).

D. (Zena, znaménko, v mužských šatech, štolba.)

Le roi Floire et la belle Johanne (Paris, Romania 32. s. 532—534).
Francouzská prosaická povídka XIII. století.
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Štolba Robert dostane od svého pána ve Flandrech a Hainaut ry-

tíství, pdu a jeho dceru Janu za ženu. Robert prohlásí, že podle slibu,

jejž uinil, vydá se hned po pasování na rytíe na pout k sv. Jakubu

v Kompostelle. Dvoan Raoul se s ním vsadí, že ped jeho návratem

svede jeho panenskou ženu Janu. Robert vsadí celý svj majetek

a odejde hned po oddavkách. Raoul iní marné pokusy, pak podplatí

staenu Hiersent, aby jej vpustila do komnaty, až Jana se bude koupat.

Chce ji znásilnit, Jana se brání, Raoul spatí, že má na pravé stran

pod bichem znaménko. Jan se zdaí poranit jej v oblieji a uniknout.

Robert se vrátí, ráno po návratu Raoul sdlí s ním, jaké má Jana zna-

mení. Robert se o tom pesvdí, ví, že Jana je vinna, odejde jako

chuas. Jana doví se od otce, pro odešel, odejde tajn v mužských
šatech za Robertem. Najde jej, stane se pod jménem Jan jeho štolbou,

provází jej do Marseille, kde po nkolik let má hospodu. Raoul, puzen

svdomím, zpovídá se, koná zámoskou pout, má za pokání vyprávt
každému, pro putuje. Vypráví také Jan, v hospod v Marseille, svj
hích, Jana se však neprozradí. Po sedmi letech Robert se svým štolbou

se vrátí dom ; štolba upírá Raoulovi právo na Robertovo území a vyzve

jej na souboj, Robert však souboj podnikne sám, zvítzí, Raoul se

pizná. Jana se uchýlí na dv nedle k své píbuzné, peliv se koupe
a strojí, pijde pak k otci a muži v ženských šatech, dá se poznati.

(Žena, znaménko, v mužských šatech, souboj ?)

Miracle Oton, roi Espagne (Paris, Romania 32 s. 530—531).

Hra asi z r. 1380.

Oto a Bérenger, dvoané císae Lothara v ím (Oto je jeho sy-

novcem) ucházejí se o Denisu, dceru španlského krále Alfonse. Do-
stane ji Oto, stane se králem, otec se uchýlí do Granady, k svému
bratru. Oto jde do íma, nechá žen na pamt kstku z prstu u nohy.

V ím Bérenger se vsadí s Otou o svou zem proti jeho království,

že svede Denisu. V Burs potká Denisu, jdoucí do kostela, pomlouvá
Otu a nabízí jí lásku. Jsa odmítnut, získá od její komorné onu kstku
a popis jejího mateského znamení. Oto je poražen, jde do Burs zabít

ženu, Denisa však prchne, slouží nepoznána svému otci pod jménem
Denis, Oto odejde do pohanské zem. Král Alfons vypoví Lotharovi

válku, pijde k ímu, pošle Denise s poselstvím k císai. Denis potká
Otu, jenž se stal chuasem, káže jej zadržet, obviní Bérengera, zvítzí

nad ním. Bérenger se pizná, Denise dá se poznat, odpustí Otovi. Vracejí

se do Burs, potrestat zrádce a komornou.
(Zena, skvosty, — v mužských šatech? — souboj.)

Cantare di madonna Elena imperatrice. (Paris, Romania 32. s. 526

—

528). Italská báse XIV. stol. z franiny neb provencalštiny.

Arnaldo di Gironda pošle dceru Elenu Karlu Velikému (Ludvíkovi),

jenž ji provdá za Rugieriho da Mompolier, paížského „podestu". Mají

dva syny. Rugieri chválí Elenu, Guernieri Oltramare se chlubí její

pízní, na vyzvání Rugieriho odpoví, že do msíce pinese její skvosty
a závoj ; rukojmím postaví své 3 déti. Jede do Girondy, prochází se

u zámku, sví se komorné, které slíbí satek. Komorná mu popíše zámek,
ložnici, dá mu závoj, prsten a pas. Rugieri je pesvden, král jej chce
usmrtit, Rugieri si vyžádá lhtu, jde do Girondy, zabijí vše, i dti,
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Elenu hodí do eky. Elena se zachrání, prosí otce, aby šel do Paíže,

sama tam táhne s vojskem. Rug-ieri má být povšen, Elena tomu zabrání,

obviuje zrádce z podvodu a krádeže. Guernieri trvá na svém, Elena

s ním podstoupí souboj, zvítzí, zrádce dozná, je sfat, komorná spálena.

Rugieri je propuštn, ale v zoufalství prchne. Otec Eleny chce jeho

smrt, Elena mu a odpustí smíí se s ním.

Podobné: Griinbaum : Jiid. Chrestomathie (421) z XVIII stol.;

G. Pitré, Fiabe 74.

(Zena — znaménko —- v mužských šatech — žaloba z násilí.)

Rkp. z Toursu 468 f° 165: (Paris, Romania 32. s. 499—500).
Dvoané pomlouvají ženy, jedna paní je však chválena. Jeden z dvoanu
vsází se o své panství, že ji do dvou nedl svede. Manžel pijme vzá-

jemnou sázku. Dvoan po marném pokusu získá od jedné z dívek oné
paní prsten, chotm jí darovaný a doví se, že paní má znamení na stehn.
Manžel, usvden, zavede ženu na statek a hodí ji do vody. Zena se

zachrání, v mužských šatech vstoupí do kláštera, je opatem poslána

jinému králi za almužníka. Jednou spatí mezi žebráky svého chot,
doví se jeho píbh, dá se mu poznati, jede v ženském šatu ke dvoru
prvního krále, viní dvoana, že ji znásilnil. Dvoan písahá, že ji nikdy

nevidl, žena jej pak usvdí z podvodu. Je povšen.
(Žena, znaménko, v mužských šatech — úedník i dstojník).^

Timoneda : El Patrauelo. (Paris, Romania 32, s. 522—523). Špa-
nlská novela z r. 1576.

Kupec Casiodoro z Ferrary, ožení se v Candii s Fineou, dcerou

kupce Herodiana. Jede do Ferrary, chválí tam svou ženu, Falacio se

vsadí o 100 dukát, že ji svede. V Candii chodí kolem domu, baba
Crispina marn pro nj pemlouvá Fineu. Popíše Falaciovi její pokoj,

ekne mu, že Finea mezi rameny má znamení (lunar) a dá mu z nho n-
kolik vlásk. Casidoro, pesvden, vrátí se do Candie zabít ženu. Vezme
ji s sebou na cestu, cestou ji vysadí spící na pustý ostrov, vrátí se

a ekne tchánovi, že zemela. Finea si ušije z plášt mužský šat, pod
jménem Pedro je pijata na lo, plovoucí na Cypr. Za boue kupci

musí vyházet mnoho zboží do moe, po píjezdu se nemohou shodnout,

jdou ke králi, Pedro je spravedliv rozsoudí, král si jej nechá za sekre-

táe. Když se král Candie vrací z Jerusalema pes Cypr dom, vezme
Pedra na jeho prosbu sebou, udlá jej velitelem jízdy. Herodiano žaluje

Casiodora pro peníze a pro smrt své dcery. Pedro rozhodne, aby pro-

kázal její úmrtí, uvzní jej a muením vynutí vyznání. Crispina je po-

pravena, Falacio vypovzen. Pedro o slavnosti se objeví jako žena

a smíí se s mužem.
Podobné: Sandisson: Les Aventures Abdalla Paris 1745 II p.

122; Comparetti a Ancona Novelle pop. ital. 60. V Romanii cit. 32

(523—526).
(Zena, skvosty, v mužských šatech, — ddic krále).

Gaspar Ráskay: Francisco a jeho žena. (Paris, Romania 32. s. 515

—

518.) Maarská báse z r. 1552. Snad z italštiny.

Francisco ze Zeberniku zvítzí v Budapešti o turnaji krále Bely

nad Cassandrem i jinými, chlubí se vrností své ženy, Cassandro chce

dokázat v nkolika dnech, že ji svede (má pinést prsten a dýku), Francisco
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rui vším co má, že ženu nebude varovat. Cassandro v Zeberniku chodí

kolem zámku, dá si vyvolat jednu ze spolenic, sví se jí a slibuje jí

satek, dostane od ni prsten i dýku. Francisco je pesvden, má zemít,

ale Cassandro na pání krále ho ušetí, pošle jej do vyhnanství. Francisco

pošle žen páže s prudkými výitkami. Žena uloží poklady u poustevníka,

odejde s pážetem, pevlekou se za mnichy, hledají marn Francisca.

Po roce žena pijede ke králi jako rytí Roland z Indie, je bezdtným
králem adoptována. Jede na turnaj sousedního krále, spatí Francisca

jako ubožáka. Dá si vyprávt jeho píbh, vystrojí jej na turnaj, Fran-

cisco 'zvítzí, ale nechá se od Rolanda pemoci. Roland má si vzíti

královu dceru, jede však dom, poradit se s „otcem", vezme Francisca

sebou. Cassandro pozve Rolanda do Zeberniku (vzal si zatím onu spo-

lenici), vypravuje mu na otázku, jak dostal zámek, svj píbh. Roland
dá jemu i jeho žen utnout hlavu, vyzná se muži, vrátí se s ním jako

žena ke králi, stane se jeho ddikou.
Podobné: Wolff Hausmárchen (355); Beauvois, Contes populaires

de la Norvg-e etc. (8) ; Campbell Popular Tales of the West Hig-hlands

II 18; Ausland 1856 (1053) (rumunská); Miklosich v Denkschriften d.

Wiener Akademie XXIII (321) (cikánská z Rumunska). Cituje Paris ib.

(518—521).
(Zena — skvost — v mužských šatech — král.)

Veselovskij: MeJiKÍfl 3awfeTKH kt> óbi.-iima.Mb I. Žurnál min. nar. prosv.

242. 1885 (166).

Šlechtic Bezšastnyj na dvoe Vladimírov chlubí se pi hostin
svou ženou. Posmváek Feka se vynáší, že prý ji poznal. Vladimír
žádá, aby pinesl na dkaz její zlatý náhrdelník. Baba ukáže Fekovi
šlechticv dm, komorná mu slíbí pomoc v nesnázi, jestli si ji vezme
za ženu, pinese mu náhrdelník. Feka jej pedloží u dvora, Vladimír
posadí Bezšfastného k nejzazšímu stolu. Po^ hostin jede muž dom,
zavede ženu na lo, prodá ji cizímu kupci. Zena kupce hodí do moe,
pohrozí ostatním, káže jeti v Portugalsko. Tam obchoduje, po smrti

králové se stane králem (komu v dveích ped Kristovým obrazem zahoí
svíka, bude králem — žena pišla do kostela v mužských šatech, svíka
nad ni zahoela). Po tech letech vrátí se do Kijeva, k staen, která ji

provdala za jejího muže. Staena jí vypravuje, že byla ženou portugalského
krále a prchla s dcerou ped nepáteli do Kijeva, provdala dceru za

šlechtice Bezšfastného, a
w
dcera pak zmizela. Prosí svého hosta, aby

zakroil o dceru u zet. Zena-král požádá Vladimíra, aby dal pipraviti

láze. Láze pipravuje její muž. Dá se mu v lázni poznati, Feka je

popraven.

Hojná literatura lidová, zvláš ruská (ib. s. 168—186). Též Grun-
baum Jdischdeutsche Chrestomathie 1882 (421) a Pitré, Fiabe 74.

(Žena, skvost, — znamení — ? v mužských šatech — úedník).
Kronika o Perytonovi, mštnínu ímském, a synu jeho Dyonydovi

etc. Olomúc 1567 (Jgm. Historie s. 142 . 254. Tisk dnes neznámý).
Praha 1697; Kutná Hora 1736; Praha 1761; Olomúc 1770, 1781; (Lito-

myšl 1812; Uh. Skalice 1874 (Viz Máchal, Nár. Sborník III s. 15).

Peryton v ím radí ped smrtí Dyonydovi, svému synovi, oženit
se s hodnou dívkou, by chudou. Dyonyd vezme si chudou Brygidu,
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dceru Mycia. Jede na cestu, dá žen prsten. Na prvním noclehu soudruh

Kvirinus se mu smje pro chudou ženu, Dyonyd ji hájí. Kvirinus sází celé

jmní, že ji za ti dny svede. Má pinést na znamení onen prsten. Chce
Brygidu svést za peníze, je odmrštn. Baba za úplatek ukradne Brygid,
když se koupe, prsten, Kvirinus vyhraje, Dyonyd mu dá své jmní,
vyvede ženu do lesa a opustí ji. Poustevník jí opatí mužské šaty, pošle

ji do Egbathanys, kde pod jménem Kastulus se uí u Phedra, stane se

mstským písaem. Msto se vzepe císai Krethovi, má být znieno,

Kastulus císae vyhledá a uprosí. Cestou najme v mouenínské zemi

vozku, jenž mu myje nohy, vidí znamení na jeho noze, vzpomene si na

svou ženu (díve o znamení není zmínky), Kastulus pozná z vyprávní
Dyonyda. Jedou pozdji do íma, Brynda se dá poznati, Kvirinus je

umuen, baba upálena.

Podobn Kulda 110, s vložkou ze soudu Shylockova.

(Zena, znamení, v mužských šatech, dstojník.)

Die schóne Caroline als Husarenoberst 1826. Krásná Karolina etc.

M. Skalice b. r. Do životopisu Karoliny, která se narodila r. 1781 ve

Frankfurt n. M. a sloužila v Napoleonov vojsku, je vložena povídka

o vrné žen: Dívka slouží v Štrasburku v hostinci, vezme si ji kupec

Vilím, hospodský se s ním vsadí, že ji do dvou nedl svede. Vsadí oba
celé jmní, Vilím odjede, hospodský po marných pokusech uplatí služku,

schová se v ložnici ženy pod postel (motiv z novely Kittovy), uzí zna-

mení na levé noze ženy, vezme v noci prsten a etz, dary Vilímovy.

Vilíma pak pesvdí. Vilím zavede ženu do lesa, chce ji zastelit, bam-
bitky selžou, opustí ji. Karolina v mužských šatech slouží na vojn,
stane se plukovníkem, najde muže v Dvín u husar, doví se jeho

píbh, nechá si jej u sebe, jede s ním jako kurýr do Štrasburku. Bydlí

u onoho hospodského pod jménem „Prysázka". Ptá se ho, jak nabyl

domu, hospodský vypravuje svj podvod. Karolina to oznámí soudci,

pedstaví pak hospodskému dva úedníky v ženských šatech jako svou

pani a dceru, dává veei, hospodský opt vypravuje. Karolina se dá
poznat, hospodský je vypovzen.

Jinou versi, o Kaence, patrn také z knihy, má Menšík 32 z Te-
betic u Jemnice.

E. (Zena, skí, znaménko, v mužských šatech.)

Boccaccio Decamerone II 9. Italští kupci v Paíži po obd po-

mlouvají své ženy, Bernabó Lomellin z Janova chválí svoji Ginevru,

Ambrogiuolo z Piacenzy se vsadí o 1000 zl. proti 5000, že Ginevru do
tí msíc svede. Jede do Janova, pozná, že by se pokoušel marn,
podplatí ženu, které Ginevra prokazuje dobrodiní. Zena prosí Ginevru,

aby jí na ti dny schovala skí (ve které je záletník). Ambrogiuolo
v noci vyleze ze skín, prohlédne si pokoj, odkryje Ginevru, spatí na

jejím levém prsu znamení se zlatými chloupky, vezme jí mšec, šat, prsten

a pas. (V pokoji spí i dvátko, Ambrog-iuolo se neodváží pokusit se

o Ginevru.) Pak je opt ve skíni odnesen, usvduje Bernaba vcmi,
když neví, prozradí mu znamení na prsu. Bernabó jede k Janovu,

pošle sluhu, aby paní pozval jít mu naproti a cestou ji zabil, hrozí mu
jinak smrtí. Sluha dá Gineve na její prosby svou kazajku a kapuci,

vezme její šaty na dkaz vraždy. Zena si ve vsi opatí od baby, co jí
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schází na mužském šatstvu, kapitán, katalanský šlechtic En Cararch,

jemuž se Ginevra pedstaví jako Sicurano da Finále, pijme ji na lo
za námoníka. Jede do Alexandrie se sokoly, sultán si u hostiny oblíbí

jehopáže a nechá si je. Pošle pak Sicurana, jejž si oblíbil, do Aery
(na erveném moi), aby tam bdl nad velkým trhem. Sicurano spatí
v benátských krámech svj mšec a pas. Ambrogiuolo nechce je prodati,

ale dá je darem, vypravuje, že prý svedl Ginevru, kterou Bernabó pak
zabil. Sicurano pozná, jak byl oklamán, vezme Ambrogiuola do Alexandrie,

kde mu dá výhodný krám. Pozve pak Bernaba do Alexandrie, nechá
Ambrogiuola vyprávt píbh sultánovi. Pak pozve oba muže k sultánovi,

usvdí zrádce, jenž je pivázán na kl a naten medem. Manželé se vrátí

obdaeni do Janova.
Boccaccio vypravuje ze staršího pramene, z nhož nepímo pochází

italská novela ze XIV. stol. (Romania 32, s. 501—508) a nmecký prvotisk

z Norimberka ped r. 1489 (Rom. 32, s. 501—508). Látka patrn šla dál

literaturou (Viz na p. Sercambi 19). Z posledních výhonk^ eská lidová

knížka Ctnostná Albína aneb Vrnost manželská. Skalice, Skarnicl 1876.

Jméno janovského kupce je Bernardek Lomelin, žena Albína (pak Lam-
bert), svdce Pauli z Piacenzy. Úvod a konec rozvedeny, dj z Deca-
merona.

(Zena, skí, znaménko, v mužských šatech.)

Shakespeare Cymbeline (asi 1609).

Imogena, dcera britského krále Cymbelina, se tajn zasnoubí s Post-
humem, macecha ji marn nutí k satku se svým zloinným synem jClo-

tenem z prvního manželství. Posthumus je vyhnán, v Orleansu i v ím
tvrdí, že jeho chof je krásnjší než Francouzky a Italky. íman Jachimo
vsadí mnoho penz proti diamantu, jejž má Posthumus od Imogeny, že
ji svede. V Anglii pinese Imogen od Posthuma list, svádí ji, han
Posthuma, ale marn. Prosí Imogenu, aby mu uschovala skí, do které

se sám skryje. Prohlédne si její ložnici, vezme jí náramek, spatí pti-
paprskové, rudé znamení na levém prsu. Posthumus neví jeho zpráv,
ani náramku, ale je pesvden znamením. Pošle Pisania k Imog-en
s listem, jímž ji zve do pístavu, kam chce pijet. Pisano má Imogenu
zabít, ale ušetí ji, dá jí mužské šaty, aby mohla prchnout. Macecha
mu dá pro Imogenu skíku s lékem; chce ji tím otrávit, ale léka jí

dal místo jedu narkotikum. Imogena prchne k dvma svým bratím,
psancm v jeskyni, tam po domnlém léku usne, Cloten v odvu Post-
huma ji pronásleduje, je jedním bratrem zabit a sfat. Imogen, jsouc
sama v jeskyni, se probudí, spatí mrtvolu v šatech svého chot; nalezne
ji ímský vdce Lucius, jenž bojuje proti Cymbelinovi, vezme si ji za
páže. Cymbeline zvítzí, prohlíží zajatce, Imogenu v mužském šatu, Post-
huma i Joachima. Imogena pozná zrádce, jenž dozná svou vinu.

P/íbuzný text jest v anglické povídce Fishwife (autor Kinde Kitt).

(Zena, skí, znamení — mužské šaty — dstojník.)
Píhoda 15. eská pohádka.
Kupec ped smrtí radí synu Františkovi, vzít si jen hodnou, teba

chudou ženu. Syn poslechne, jede po svatb do Anglie, eká v pí-
stavu, opilý kupec podezírá jeho ženu, sází se, že ji svede, o celé jmní
(Úvod jako Peryton a Kulda 110). Kupec uplatí žebraku, která prosí
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ženu, aby jí schovala nábytek z dceiny výbavy. Kupec je schován ve

skíni, pozoruje na levém prsu ženy znaménko, vezme jí 5 prsten a pas,

dary mužovy. František je pesvden, jde chd do svta (Anglie),

slouží u faráe za kuchae. Jeho žena Marie vstoupí v Londýn jako

muž do vojska, stane se plukovníkem. Jede s plukem do Londýna,

cestou najde muže a vezme jej do služby (Viz „Krásná Karolina").

Kupec v Londýn na trhu má v krám ukradené skvosty, Marie je

spatí, kupce usvdí, dá se muži poznati.

F. Dívka svená rodii poruníkovi, je jím bez výsledku svádna,
pak oernna, má být bratrem zabita, odejde v mužských šatech, usvdí
pozdji utrhae. Knižní pedlohy neznámy.

Kulda III 26. Bezdtný kupec slíbí putovat se ženou do íma,
bude-li mít dti. Má pak syna a dceru. Když dti dospjí, chystají se

rodie na pout. Dti mají hrát v karty, kdo vyhraje, pjde s nimi. Vy-
hraje syn, dceru sví pensionovanému dstojníkovi. Dstojník ji chce

svést, dívka se brání, on napíše rodim, že dcera je záletná. Otec
pošle syna, aby sestru v lese zabil a pinesl její oi i jazyk. Syn se

vrátí, v noci tikrát, pevleen, zkouší sestru, vpustí-li jej do domu, ale

sestra odhání domnlého vetelce. Ráno zavede sestru do lesa, iní jí

výitky, doví se o úkladu dstojníka, ale chce splnit otcv rozkaz.

Pistol mu tikrát selže, kord se ohne. Zabije svini a vyjme jí jazyk

i oi. Sestra skryje se do dutého stromu, najde ji králv chrt, nosí jí

tajn jídlo. Král dá chrta stopovat, najde dívku, vezme si ji. Jede pak

do války, jeho matka podvrhne jí místo dítte chrta. Král toho nedbá.

Pi druhém porodu uiní totéž, král opt odpoví mírn, ale jeho matka
jde poslu naproti, pevleena za vojáka, podvrhne mu jiné psaní, v nmž
je mladá matka odsouzena na hranici. Sluhové ji vezou do lesa, ale

propustí ji. (Episoda se stromem, chrtem a tchyní je tu vložena z Ko-
soruky.) Zena si vymní cestou s vojákem šaty a jde do svta, najme

si hospodu. Král po svém návratu vyslýchá sluhy, doví se, že žena je

na živu, jde ji hledat. Pijde do oné hospody, hospodský mu slíbí ženu

najít, pivede-li jejího bratra, otce, onoho dstojníka, svou matku
a všechny, kdo byli pi zamýšlené poprav. Když se sejdou, vypráví

osudy ženy, vyjde v ženských šatech, dá se poznati, zlí jsou potrestáni.

Varianty pokraují i ženou úadníkem, neb mají úvod o bratrovi,

který sám ukládá o est sestry a j.

Polívkova bibliografie: Hnatjuk IV 31; Sapkarev 7, 120, 230;

Kallas 53; Hnatjuk III 59; Bnker 102; Archiv 35. 1914 (289—290)
(bratr svdce); Nár. Vstník 8. 1913 (187—188) (bratr svdce).

Látky, v nichž dívka v mužských šatech jde za milencem, jenž ji

opustil, neb za otce do války, podstupujíc zkoušku svého pohlaví, jsou

jiného druhu. Viz KHM. 67. Práv tak látky, v nichž se mní pohlaví

dívky. Viz Polívka ad Kavkaz 4; Sapkarev 96; Archiv 15. 1892 3 (445).

K celému cyklu: Znamení života (49); Malinowski II (131) ; Groome
33; Rozdolškyj Novely 1; Romanov VI 47; Hnatjuk Archiv 22 (308)

517 (Shylock); Archiv 36. 1916 (568) 67 (Shylock).
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Sedm havranu.

Opavské a Hanácké povídky 3 (17); KHM. 25. Viz též 9 a 49.

Matka (otec) promní neopatrným prokletím sedm syn (též ti,

dvanáct, šest) v havrany. Sestra jde po letech bratry hledat. Ptá se

slunce, msíce, vtru, dostane se jejich pomocí na sklennou horu, kde
brati sídli. Jí tajn z jejich jídla a pití, skryje se, je bratry nalezena.

Yvsvobodi je, bude-li 7 let mlet (a ušije-li jim za tu dobu košile ze

lnu, jejž sama zaseje). Dívka bydlí v dutém strom pod vrchem, najde

ji princ na lovu, vezme si nmou dívku za cho. Když žena je thotná,
odjede do boje. Tchyn (komorná, baba) podvrhne jí štn, dít vy-

hodí oknem. Totéž se opakuje pi druhém i tetím dítti. Matka má být
upálena, ale v týž den mine lhta (košile jsou ušity), brati pijedou
k hranici, zrádná žena je potrestána. Mnoho variant.

Kallas 24; Jurkschat 46; Federowski 265; Hnatjuk IV. 21; Nár.

Vstník 2. 1907 (23) 106; Ardalil2; Václavek II 7; Elpl 16"; Hnatjuk
Archiv 21 (300) 21; Ciszewski 95; Malinowski II (226).

208. Sedm spá.

Referát o knize: M. Huber: Die Wanderlegende von den Sieben-
schláfern. Lipsko 1910. (Nár. Vstník 7. 1912 s. 186—187).

209. Sedm (devt) Šváb.

KHM. 119.

Latinský rukopis 15. století líí devt Šváb, jak úzkostn pozo-
rují zvíe, spící v loži, až kdosi zvolá, že je to zajíc. Hans Sachs z r.

1545 a Kirchhof z r. 1563 vypravují o devíti Švábech, jak jdou na
zajíce s dlouhým kopím, na útku považují žabí skekot za vyzvání,

aby pebrodili eku a utonou. Jsou pidávány i jiné anekdoty o straš-

pytlech. asto znovu v Nmecku tiskem zpracováno, od roku 1600
mluví se o sedmi, místo o devíti. *)

Nár. Vstník 2. 1907 (248) kap. 8.

210. Silák slouží u sedláka.

Pohádkoslovné studie (62—63); Kladské povídky I 45 (88); II 88
(263). KHM. 90. srv. 91 A.

Silák (nadpirozen narozený) dlouho matkou kojený**) (zkouší svou
sílu na stromech, poídí si tžkou hl) jde do služby k sedlákovi, ne-
žádá platu, ale vymíní si, že ped odchodem dá sedlákovi políek. Pra-
cuje za všechny, ale jí nesmírn mnoho, selka se ho chce zbavit, sedlák
se bojí políku. Silák si udlá cep z trámu, vje obilí pavuzou, piváží
z lesa celý strom atd. Sedlák jej pošle cídit studnu, hází na nj ka-
meny, silák si stžuje na slepice, jež u studny hrabou, hází kamení zpt,
poraní sedláka. (Sedlák hodí na nj zvon, silák si libuje, že má pkný
klobouk.) Sedlák jej pošle do pekelného mlýna, silák erty zkrotí, vy-

') K. apek v povídce: Dar sv. Floriana (Praha, Máj s. 107—108 pozn.) má
dotu z Chodska, v níž Honda a Tonda pozorují hodinky, ztracené nkým v poli,

tako jedovaté zvíe.
**] Zvláštní motiv o Ilijovi Muromci: leží po léta bezvládn za pecí, pak jej staec

e povzbudí, vstane jako silák. Hrinenko II 187; Rokossowska 17.
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nutí na nich peníze. (Viz Nebojsa, Kouzelné dary s pytlem.) Na konec
bu sedláka políkem omráí, neb mu jej na prosbu dcery sedlákovy
odpustí.

Látka bývá úvodem k povídce o Princeznách v podzemí A, i k jiným
látkám o dracích. Kíží se asto s látkou o kajícném ertovi, jenž slouží

u chuasa, o šibalovi, jenž o sázku slouží u sedláka a o silném Ctibo-
rovi, jenž zápasí s obrem. Oznívají v ní motivy z Rabelaisova Garg-antuy.

Archiv 16. 1894 (318) 17; Onukov 109; Rokossowska 17; Ma-
linowski II (153); Sumcov4; Václavek 26; Šejn II 19, 137; Rozdolskyj
70; Rozdolskyj Novely 72; Ciszewski 238.

211. Silný Ctibor.

Kladské povídky II 88 (263).

Schéma: dva páni vsadí se spolu, kdo má silnjšího poddaného.
Postaví dva siláky proti sob na souboj, proti obávanému obru vyhraje
prostý chuas. Úvody bývají rzné (zvlášt o silném chuasovi, jenž si

na pánovi vyžádá naped hojn jídla).

Povídky eské z Náchodská a z Valašska (z Náchodská jako
povst erbovní). Polívka pipomíná ješt analogie o silákovi (neb ka-

jícním ertu), jenž slouží a odnáší si obilí, kance, býka atd.

212. Sirotek v Radhošti.

Chuas v dob hladu zavede pijatého sirotka do dr v Radhošti,
hoch vyjde po ase ven, vynese zlaté stechýle, je vychován pánem,
vezme si jeho dceru. Chuas pijde k nmu žebrat, sirotek dá se mu
poznat po kudle, kterou mu chuas dal do Radhošt sebou. (Variant

:

hoch vyjde až v Praze a tam se stane pánem.)

Holuby (385).

213. Skvrny na msíci.

Dykariv 5; Archiv 22. 1900 (302); Jastrebov (61); Federowski 396.

214. Slib v nebezpeí.

lovk, jenž se octnul v nebezpeí, slibuje bohu neb svatým znané
obti, vyvázne-li. Když je zachránn, dary zmenšuje neb odvolává.

Gavrilovi 19; Rozdolskyj Novely 58; Nár. Vstník 2. 1907 (151)
19. Srv. Wickram 2.

215. Sluha dobrý a sluha zlý.

Oba sluhové zapálí kouzelný thymian, kou z nho stoupající roz-

hodne, í mzda je spravedlivá.

Gavrilovi 13; Nár. Vstník 2 1907 (151) 13.

216. Sluha pravdomluvný, pán se vsází, že nikdy nelže.

Archiv 29 1907 (452) 213; Hrinenko I 120; Hnatjuk Archiv 22
(306) 219.
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217. Sluha vydává sebe za kralevice a kralevice za sluhu.

Romanov VI 45 ; Nár. Vstník 2. 1907 (298) 8 ; Šapkarev 97, 213, 244

;

Hnatjuk Archiv 21 (301)25; Kallas 1; Rokossowska 9, Znamení života

(96); Hnatjuk IV 2 25; Šejn II 24; Hnatjuk IV 14; KHM III (108—109).

Úvodem dosti asto: divý muž chycen králem a zaven do vzení.

Malý princ náhodou divého muže nechá utéci a pak sám uprchne. (Viz

úvod k látce Princezna ohrožená drakem ve skále C).

218.' Smrt
Smrt setká se s lovkem, jenž ji donese do hospody, kde má

Smrt pi tanci jednoho lovka zahubit. (Neb dá se dovézt vozem do
vsi, kde pak ádí. Totéž o cholee, zimnici atd.)

Archiv 22 1900 (302); Holuby (258); Zft. f. 6. Volkskunde 3 1897

(377) k stránce 258.

Smrt jako milenec (milenka): Groome 40.

Viz též: Smrt chycena do láhve jako „Bída"; Smrt pimrazena
na strom (Kouzelné dary — okouzlený strom); Smrt kmotra.

219. Smrt kmotra (Spravedlivá smrt).

Pohádkoslovné studie IV 3; KHM 44.

Islandská pohádka, již napsal asi biskup Jón Halldórsson ("j" 1339)
vypravuje: Mistr slíbil princi nauit jej tajné moudrosti. Ti léta sedí

spolu mlky v lesní chalup, pak ekne mistr, že sluje Mors, posílá prince

léit lidi ; kde jej uvidí sedt u nohou lože, je nemoc lehká, kde bude
sedt po boku, tžká, u hlavy smrtelná. V prvních dvou pípadech smí
princ nemocným ukázat ptáka Karadia, jenž nemoc odnese k slunci.

Princ stane se slavným lékaem, po smrti otcov králem, žije sto let.

Pak omdlí a spatí Mors sedt u své hlavy. Prosí, aby se sml než
zeme, pomodlit otenáš. Ale nedomodlí se, Mors musí ekat ješt 100
let. Pak princ napomíná dvoany, povolá mistra, domodlí se a zeme.
(Motiv o otenáši viz KHM II s. 164 pozn. 1).

Hugo von Trimberg v Nmecku vypravuje kol r. 1300 v básni

Renner jako vložku o muži, jenž svého hosta požádá o kmotrovství.

Když zví, že kmotr je Smrt, prosí o dlouhý život a dostane slib, že

Smrt mu naped pošle posly. (O poslech smrti je látka zvláštní. Viz
KHM é. 177.)

Hans Sachs v básni o sedlákovi se smrtí z r. 1547 vypravuje, jak

sedlák hledá kmotra: potká Boha, ale zamítne jej, ponvadž nesprave-
dliv dlí majetek, potká Smrt a vezme ji za kmotru, když mu slíbí,

že jej udlá lékaem. Smrt jej pouí, že, komu bude stát u hlavy, ten

zeme, komu u nohou, ten se uzdraví. Sedlák zbohatne, po deseti letech

má umít, prosí, aby se sml pomodlit otenáš, ale nedomodlí se. Po
ase Smrt v podob nemocného prosí, aby jej uzdravil modlitbou otenáš,
sedlák vyhoví a zeme. Báse zdramatisoval I. Ayrer (t 1605). Sedlák
zamítá kmotra Ježíše pro nespravedlnost, erta, protože se bojí kíže,
ale pijímá Smrt, že je spravedlivá (motiv o otenáši schází). Látka
zpracována nmecky ješt nkolikrát. Praetorius (Der abenteuerliche
Gliickstopf 1669) vypravuje, že lékaem se stalo dít sedlákovo.
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Giovanni Forteguerri z Pistoje asi r. 1550 vypravuje, jak La Mote
se nabídne za kmotru dítti manžel, kteí slují Invidia a Astio. Dít,
Scandalo, zeme v dvanácti letech, La Mote vybídne Astia, aby se stal

lékaem : uvidí-li ji stát u hlavy lože, zeme nemocný, bude-li stát u nohou,
uzdraví se. (Základní povídka, do které je Kmotra Smrt vložena, vy-

pravuje, pro „Závist" a „Záš" trvají vn. Viz látku Kouzelné dary
— okouzlený strom.)

Pohádky o Smrti kmote vypravují s úvodem o spravedlivé smrti

neb bez nho. Léka oklame asto smrt tím, že dá obrátit lože nemoc-
ného, pak ve vlastní vci pokouší se oklamat smrt otenášem, neb pe-
strojením za žebráka a j. asto se vyskytuje vložka, že Smrt ukazuje

muži místo, kde hoí svíce života všech lidí, a muž pokouší se nkdy
svou krátkou svíku nahradit dlouhou. Výjimkou též zámek Smrti, do
kterého muž vchází, vida cestou rzné zjevy, pipomínající symbolicky
atributy Smrti.

Látka je v tradici patrn knižná a mla jist mnohem více zpra-

cování, než je dosud známo. Je složena z tí samostatných látek: úvod
o spravedlivé smrti, dj o muži lékai, a návštva v míst, kde hoí
svíce života.

Polívka probírá hlavn povídky o spravedlivé smrti. Poíná esko-
slovenskými texty, k nimž pipojuje jeden maarský, a hornolužický,

pechází pes Nmecko do Francie a Itálie, pak se obrací na východ
do Ha'ie, B.lé a Malé Rusi a Zmudi, na to na jih do Chorvatska,
Bosny, Bulharska, k Rumunm a na Lesbos. V KHM 44 je vypoteno
tém 150 text z Evropy.

Spravedlivá smrt: Onukov 40; Sapkarev 112,276; Federowski 368.

Smrt Kmotra: Ardalic 15; Šejn 230,231; Malinowski (43) ; Hrin-

enko II 75; Bunker 63; Federowski 369; Zft. f. ó. Volkskunde 1 1895
(356;) Znamení života (52) (54); Kulda IV 1.

220. Sneeiuittchen.

KHM. 53.

Macecha kouzelnice nenávidí slinou dceru, o které jí její kouzelné
zrcadlo íká, že je krásnjší. Dá ji babou zavést do lesa. Dívka se octne

u zbojník, kteí ji ctí. Macecha se o ní doví od svého zrcadla, posílá

babu, aby jí donesla okouzlené vci, jež dívku uspí. Poprvé a podruhé
se dívka probudí, po tetí ji zbojníci považují za mrtvou, vystaví ji ve
sklenné rakvi v lese, rozejdou se, vést poádný život (zabijí se u rakve).

Princ najde rakev, odveze dívku dom, chová ji ve svém pokoji. Matka
chce ji dát pohbít, ale když ji strojí, zbaví ji okouzlené vci a dívka

oživne
v
(Macecha potrestána). (Mnoho text a variant.)

Sapkarev 102, 231; Ardalic 2; Malinowski (39); Ciszewski 52;
Hnatjuk IV, 21; Hnatjuk III 23; Oncukov 154; Znamení života (68);

221. Soud o pepjaté požadavky („oslv stín").

Kladské povídky II 80 (247—249).

Aisopos 93: Muž si najme osla na cestu do Delf. V parnu se

chrání jeho stínem. Oslá se s ním pe, že najal jen osla, ne oslv stín.
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Guru Paramarta (Benfey Panatantra I s. 127): Za stín býkv má
býti zaplaceno stínem penz, za vni masa vní penz.

tyicet vizír a princové ze Serendipa (Benfey Panatantra I

s. 127): Hetée se v noci zdálo, že jeden muž s ní spal; žádá na nm
za to . plat. Papoušek rozhodne, aby muž vyplatil peníze ped zrcadlem

a nechal si je, hetéra aby se dívala do zrcadla.

Bahar Danuš (ibidem): Jinoch políbí obraz dívky v zrcadle. Je

odsouzen, aby stín jeho byl mrskán.

Gualterus Mapes: Nugae curialium (Distinc. II cap. 22): Mladému
šlechtici se v noci zdá, že spal s královnou. Má za trest odvést tisíc

krav, ale jen k vod, v níž se odráží jejich obraz, jímž pokutu vyrovná.

J. Pauli: Schimpf u. Ernst 48: Žebrák v hospod nechá naichnout

chléb vní z peené. Hospodský žaluje, aby zaplatil, soudcv šašek radí,

aby žebrák zaplatil zvukem vysázených penz. Vydavatel Oesterley uvádí

literaturu (478); Polívka dodává ruskou tradici. (Viz též Bolte ad Frey

. 11 s. 279 a ad Schumann . 11 s. 392.)

Lidová tradice

:

Host chválí polévku, že lžice stojí za dukát, hospodský chce za

každou lžici dukát. Host potká cestou rejthara, vrátí se s ním do ho-

spody. Hospodský seká maso, rejthar mu pleskne na plece, ptá se, co

stojí to plecko. Hospodský ekne cenu (myslí na plec masa), rejthar

chce plec z tla hospodského, donutí jej vrátit peníze za polévku.

Host zapomene platit vaená vejce, po ase chce zaplatit, hospodský

žádá plat za kuata a slepice, jež by se byly z vajec vylíhly, žaluje.

Host, id se radou chytrého lovka, zpozdí se u soudu, vymlouvá se,

že sil vaený hrách. Na výtku, že uvaený hrách nevzejde, odpovídá,

že z vaených vajec se nelíhnou kuata. (Viz látku Chytrá dcera a KHM.
II s. 371). Rzné varianty. Nkdy úvod: matka varuje syna, jenž jde do
svta, ped ryšavými, hrbatými, bezvousými. A práv ryšavec, hrbá,
holobrádek jsou hochovi rádcové.

Holuby (261, 262); Hnatjuk Zbirnik III Novely 24; Hnatjuk Archiv

21 (296) 24; 22 (307) 352, 353; Zft. f. ó. Volkskunde 3. 1897 (377)

k str. 261; Václavek 1898. 7; Archiv 29. 1907 (452) 270.

222. Soud o vymodlené peníze a pjený kabát.

Kladské povídky II 51 (176—181); Opavské a Hanácké povídky
19 (63); KHM. I (65—67); III (127).

Farce . . . des deux savetiers (Petit de Julleville: Répertoire . 190

s. 234). Švec si chválí chudobu, bohá jej pobízí, aby si vymodlil na

bohu peníze. Švec se modlí o sto tolar, bohá, schovaný za oltáem,
mu nabízí mén, švec trvá na svém, bohá nechá peníze na ševe pršet

s nebe. Pozdji se dovolává, že to byl žert, chce peníze zpt, švec

tvrdí, že peníze dostal od boha.
Bohá žaluje, švec nechce k soudu, že je otrhaný, bohá mu pjí

svj kabát. Soudce pikne peníze i kabát ševci (švec má hezkou ženu).

Nasreddin (ed. Wesselski I . 54). Nasreddin modlí se o tisíc du-
kát, nechce však ani o jeden víc neb mén. Žid jej slyšj, pohodí mu na
cestu mšec s 999 dukáty. Nasreddin si je však vezme. Žid chce peníze

zpt, ale Nasreddin se odvolává na boha. Žid jej žene ped soud.
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Sabadino delli Arienti: Le Poretane (1483 . 20) vypravuje samo-
statn druhou ást: Lorenzo Spazza je žalován svým vitelem, vypjí
si od nho pláš, aby mohl se objeviti ped soudem. Soudci tvrdí, že

vitel si zmanul, že mu patí všecko: bude prý teba i tvrdit, že Lo-
renzv plášf je jeho. Vitel to tvrdí, soudce jej má za blázna a dá
jej zavít.

astá zpracování knižná a hojn též v tradici, která osoby a scénu
pizpsobuje svému prostedí.

Polívka sleduje látku o vymodlených penzích, jak se šíí z moha-
medánského prostedí na Lesbos, Maltu, do Srbska, k cikánm s novými
výzdobami. Uvádí pak jiné verse z Rumunska, ze Slovenska, z Moravy,
z Cech, z Kašubska, z Malé Rusi, její kížení s jinými látkami v Polsku
i na Rusi. Pipomíná, že soudní scéna objevuje se též ve spojení s jinými

úvody, zvlášt ve skupin motiv, citovaných zde v látce o Princezn
Nezasmálce, a pak dodatky, jež se v nkterých textech k soudní scén
vyskytují.

Zft. f. 6. Volkskunde II 1896 (224) 2; Václavek 19; Rozdolškij

Novely 70;
Zvláštní je skupina text, v které šibal, ukrytý za oltáem nebo za

sochou, odpovídá dívce neb žen, jež se ped oltáem (sochou) modlí,

prosí o muže, jakoby hlasem z nebes, a pipraví ji o peníze.

Onukov 263; Archiv 36. 1916 (568) 120. KHM. 139.

223. Spasitel v kolébce.

Opavské a Hanácké povídky 39 (111); referát o spisu: F. Ranke:
Der Erlóser in der Wiege. Mnichov 1911 v Nár. Vstníku 6. 1911 (184).

V legend o devu kíže (viz Polívka, Drobné píspvky) je pro-
roctví, že tímto devem budou vykoupeny duše v oistci. V apokryfním
evangeliu Nikodémov, v nmž jest Descensus Christi ad inferos, jásají

duše prorok a Adama, že se proroctví o devu kíže spluje. V XIII.—XIV.
století jsou legendy o duších v oistci, které jásají, že se narodil chlapec,

který pi první mši je vysvobodí z muk.
Motiv o devu, s nímž souvisí vysvobození, a motiv o chlapci, jenž

se stane spasitelem trpících duší, pipojily se k povstem o zakletých
duších, bloudících v starých zámcích, na zakletých místech a ekajících
na vysvobození. Tyto povsti liší se od látek povídkových, v nichž rek
v zámku pokušení vysvobozuje zakleté princezny. Koní naopak zpra-

vidla bezúspšn. Zakletá paní zjeví se chuasovi a vyloží mu, jak by
ji mohl vysvoboditi. Chuas se o to pokusí, ale neobstojí v zkoušce.
A paní (neb muž) pak nkdy podotýká, že musí ekat zas mnoho let,

dokud nedoroste malý stromek, nebude z nho udlána kolébka, v které
pak bude kolébán chlapec, jenž bude jejím spasitelem.

Kladské I 46; II 4, 15; Václavek 1897. 22; „Lalija" (38—39).

224. Spíci vojsko v hoe. (Blaník a j.)

Zft. f. 6. Volkskunde 3. 1897 (188) 2, 3; (376) 6; 4. 1898 (272);
Malinowski (19); Nár. Sborník II 1898 (99) k str. 204—209; Archiv 16.

1894(319)29; Václavek II 16; Václavek 51; KHM. 202. Srv. A. Kraus
Nár. V. 1917.

Národopisný vstník XIII. 11
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225. Spor o nevstu.

KHM. 124. 129.

A. Zázraní umlci.
Vetálapaavinšati 5; KHM. III (51): Matrádeví chce za chot jen

muže zázraného nadání. Uchází se o ni u otce brahmán s létacím vozem,
u bratra zpytatel a u matky luištnik. Dívka, o kterou se pou, je v noci

unesena zlým duchem (drakem). Zpytatel najde vrch, v kterém je skryta,

brahmán tam dojede s ostatními, luištnik lupie zastelí. Pak se pou
o dívku znovu.

Siddhikr (ed. Jlg . 1) : Bohá, léka, malí, potá, ezbá, ková
zasadí si stromy, rozejdou se na as na cesty. Bohá se ožení, chán jej

dá pohbít pod kámen a ženu uloupí. Druzi se sejdou, boháv strom
uschl. Potá najde místo, kde je bohá pohben, ková rozbije kámen,
léka boháe vzkísí, ezbá sestrojí ptáka, jenž letí nad chánv palác.

Chán volá ženu, aby ptáka lákala jídlem. Pták ženu unese, druzí se

pou, komu patí a rozsekají ji.

Mnohokrát knižn i v tradici, na východ s rznými zmnami.
V Evrop je nejstarší italská novela (KHM. III s. 46): tyi prin-

cové studují v cizin, první vdu v Paíži, druhý stelbu z luku na Sicilii,

tetí zlodjství v Katalonii, tvrtý stavbu lodí v Janov. Pak se doma
spojí k záchran princezny, unesené drakem na ostrov. Konec je po-
rušen.

Morlini (1520) 80: Z tí chudých bratí nejmladší rozumí ptákm,
doví se od straky o pokladu, od jiného ptáka, jak osvobodit princeznu
Aglae, zajatou naChiu; druhý postaví lo, na které dojedou na ostrov;
tetí, voják, zabodne své dýky do zdi, vyleze po nich do vže, spustí

dol dívku a poklad. Bratí se pak hádají, komu dívka patí.
Podobn Straparola VII 5; odchylnji (spíš východní vliv) Basile

V. 7. Nmecky poprvé r. 1685 Happelius Der ungar. Kriegsroman. Hojné
texty z tradice celé Evropy.

Malinowski II (43); Nár. Vstník 2. 1907 (183) 26; Znamení
(37, 67).

B. Bratí s kouzelnými vcmi.

1001 noc (ed. Weil III s. 210): Ti synové indického sultána chtjí
si vzít otcovu nete. Sultán je pošle do svta, kdo pinese nejvzácnjší
vc, dostane dívku. Bratí si smluví schzku po roce v jednom hostinci.

Husein koupí v Bisnagoru létací koberec, Ali v Sirasu dalekohled,
Achmed v Samarkandu jablko, uzdravující svou vní i umírajícího. Bratí
se sejdou, spatí dalekohledem dívku umírající, doletí k ní na koberci,
uzdraví ji jablkem, pou se, komu patí. Sultán rozhodne, aby stíleli:

kdo dostelí nejdále, dostane dívku. Husein stelí krátce, Ali dál,

Achmedúv šíp zmizí. Ali dostane dívku, Achmed jde hledat svj šíp.

(Dále povídka o princezn Pari Bau, která je vzdálen podobna látce
o Darech zakleté nevsty.)

Hojné texty z tradice, v nichž závr bývá rzn ešen: dívku si

vezme otec, neb nejmladší, jenž dá dívce ovoce sníst; nkdy pipojen
motiv stelby o závod do mrtvoly otcovy: kdo nejlépe trefí, dostane
dívku. Nejmladší odmítne stílet a dostane ji dle otcovy poslední vle.
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<Viz Gesta Rom. . 28, Nár. Vstník I. 1906 s. 51, Wesselski, Mónchs-
latein 6 s. 11; Dunlop Liebrecht s. 415.)

Kavkaz 6; Znamení života (67—68); Malinowski (3); Ciszewski 90.

C. Devná panna (Rozum a štstí).

Ardži Bordži (Benfey, Panatantra I s. 489—490): Naran Dakini,

dcera bohu, stane se ženou toho, kdo ji dvakrát pimje promluvit.

500 princ po marných pokusech sedí zaveno v jeskyni. Vikramáditja
zmní své tyi druhy v rženec, oltá, džbán a lampu, pikáže jim, aby
na jeho dv povídky, jež bude vypravovat dívce, odpovídali schváln
nesprávn. Pak vypravuje: tyi pastýi pásali spolen: ten, jenž pijde
jednou první, vyeže devnou pannu a odejde. Druhý pannu pomaluje,
tetí ji opraví, tvrtý jí vdechne duši. Pak se hádají, komu patí. Vikra-
máditja se ptá Dakini, rženec a oltá se rozhodují pro prvního, tu dívka
peruší mlení a praví, že první je jí otcem, druhý matkou, tetí duchovním
otcem, tvrtý mužem.

Na východ dosti text (jeden z Afriky), i bez rámce, v Evrop,
v ecku, v Bulharsku, v Cechách, v Nmecku jen šest povídek. Mimo
to však zvláštní variant s jiným rámcem (patrn stedovká moralita)

:

Rozum a Štstí se hádají, komu náleží pednost. Rozum zpsobí, že

hoch svojí povídkou pohne nmou princeznu, že promluví, ale sluha,

jenž poslouchal, zape úspch, hoch má být popraven, Štstí jej pak
zachrání. Ze Sedmihradska, z Pomoan a z Dánska, mimo to dv eské
(Krolmus, Erben), jež však i s povídkou Nmcové pocházejí z jednoho
spoleného (literárního?) pramene.

Kavkaz 6, 7; Nár. Vstník r. 1906 (49); 2. 1907 (298) 13.

D. Dary zakleté nevsty.
KHM. 63; též 106 a I (8—9) pozn. 1.

Tato látka není zdánliv s ostatními píbuzná ; ale bezpochyby
jen proto, že neznáme ani její pvodní znní, ani její knižné pedlohy.
Také v tradici jsou asi mezery. Na východ jen trosky.

Benfey Panatantram I (261). Princi stílí šípy, kam šíp padne,
tam jdou hledat ženu. Nejmladší stelí do stromu, vezme si strom (!),

jeho žena je opice. Je s ní šfasten, ale skrývá ji. Otec, na domluvu
zvdavých švegruší, pozve všechny švegruše k hostin, nejmladší princ

je nešasten, ale žena odloží opií kži, je krasavice. Muž má kži
uschovat, spálí ji, žena zmizí. Muž ji dlouho hledá, najde ji konen
jako královnu opic v nebi, zstane u ní.

1001 noc (ed. Weil III s. 220). Druhý díl povídky, uvedené
v látce A. Princi rozhodli spor o dívku stílením z luku, nejmladší,

Achmed, jde svj šíp hledat, najde jej u skály, pijde železnými dvemi
a tmavou chodbou do paláce ve skále, v nmž bydlí dcera duch,
Pari Bau (od ní pocházejí kouzelné vci, které si bratí koupili),

Achmed se s ní ožení, navštvuje msín otce, ale nesmí se zmínit

o Pari Bau. Sultán dá vypátrat arodjkou, kam Achmed odchází, na

její radu žádá na nm
v
malinký stan, jenž staí pro celé vojsko, léivou

vodu z pramene lv, Saibara, trpaslíka s dlouhou bradou a železným
kyjem (bratra Pari Bau). Zena dá Achmedovi stan, poradí mu, jak získat

vodu, pošle s ním bratra, jenž zabije sultána i zlé rádce, udlá Achmeda
sultánem.
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V tradici je nkolik variant, nejobšírnjší o princezn, zakleté

v žábu.

Rad. 42 (366—385) : Ti princi se chtjí ženit, stílí šípy, nej-

mladší stelí po myši do myší díry. Jedou do svta, mají do roka pi-

nést otci dar od nevsty. Nejmladší jede k díe, díra se rozšíí; vjede

do ní, spatí palác, bílá paní mu dá blouše, který s ním doletí k pa-

láci. V paláci najde pánev, v které je žába, nápis zvstuje, že ten,

kdo ji chce vysvobodit, musí ji nosit na nahém tle a denn koupat.

Princ poslechne, po roce uloží žábu — dle pání v dopise k nmu
vysloveného — do pánve a najde skínku s darem pro otce. Princi

donesou otci zrcadla, zrcadlo nejmladšího je nejkrásnjší. Synové se

vrátí k nevstám, mají po roce pinést jejich obrazy. Obraz nejmlad-

šího je opt nejkrásnjší. Po tetí mají princi po roce dovést nevsty.

Žába se zmní v nejkrásnjší princeznu, ale princ musí ješt ve sklep
shasit 12 svc a vzít 12 košil i ty svíce ze sklepa sebou. Ve sklep
spatí lovka, pibitého za jazyk, jenž jej prosí o pomoc, ale marn.
Košile jsou kže, v nichž princezna žila, svíce ji pálily. Ti léta nesmí

princ prozradit nic o zakletí a košilích. Dojedou spolu k otci, po

svatb matka naléhá na prince, aby prozradil své tajemství. Princ pod-

lehne, matka pak, když ostatní sedí u veee, košile i svíce spálí. Žena

zmizí, princ hledá sklenný vrch, na který zmizela. Najde kukátkáe,

jenž ukazuje arodjnici s dvanácti dcerami na sklenném vrchu, doví

se, že leží na východ. Kolem vrchu je eka, most hlídají 3 obi. Bílá

paní se zjeví princi, dá mu 3 prášky, jimiž oslepí obry. Za mostem je

mlýn, od kuchaky má si tam vyžádat kosti z kohouta, jejž bude mít

mlyná k veei. V plnoci klade pak kosti na sklenný vrch, tvoí se

stupn. Poslední kost hodí pes hlavu, utvoí se silnice, po které pi-

bhne jeho, k. Zena mu poradí, aby po jídle se vždy procházel, sic

by usnul. arodjnice mu ukládá porazit devným nádobím les, rozvézt

kopec, vysušit rybník. Úkoly vykoná žena, princ meem zabije aro-
djnici, která pilétne v erném mraku, odjede se ženou dom. (Úkoly

viz Zapomenutá nevsta.)

Texty slovanské, ecké a finské poínají stílením (a ne všechny),

v jiných ten úvod není a také pokraování po promn nebývá. (Nkdy
žába s matkou.)

Vedle text o žáb, jsou prostší texty o koce (huse, ervené
karkulce, myši, erné paní). Rek pichází do zahrady (jeskyn, domku),

po tech letech má koku spálit, tím ji zmní v princeznu. Nkdy zcela

porušen má erné paní dát políek a j. U nkterých text je pipojen
dodatek, že rek pichází dom jako domnlý žebrák.

Artin 6 (hojné); Ardali 1; Nár. Sborník II 1898 (100) k str. 219
i; Groome 66; Rokossowka 51.

226. Starci zabíjeni.

Nár. Sborník II 1898 (32—351; Zft. d. Vereins f. Volkskunde 8.

1898 (25—29).
Festus v II. století po Kr. vypravuje, že v ím za doby hladu

bylo naízeno házet starce do Tibery. Jeden syn však otce skryl. Staec
dával mu pak rady, když se jednalo o záležitosti msta a tím mstu
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prospl tak, že, když byl vyzrazen, nejen syn nebyl potrestán, ale rozkaz
o zabíjení starc byl odvolán. Povídka podobná je v latinském rukopise
X. vku, pak v Dolopathu od Jana de Alta Silva z XII. století a ve
francouzském rukopise XIV. stol. o Salomounovi Syrském, jenž naídí
pobít starce. Jeden syn otce skryje, pekvapuje pak krále svými úsudky.
Král jej zkouší, naídí mu pijít s pítelem, sluhou, šaškem a nepítelem.
Muž pijde s psem, oslem, synákem a se ženou. (Viz látku Ženina
láska A.) Zena, jsouc rozhnvána, že ji muž pedstavuje jako nepítele,
vyzradí králi, že muž nechal otce na živu — ale král za to syna pochválí.

V dalších zpracováních jiné varianty. Lidové povídky hojné. Slovanské
odpovídají tvpu v Pauliho Schimpf u. Ernst 442.

Nár. Vstník 1. 1906 (46); 5. 1910 (30); Hrinenko III 115; Šap-
karev 60; Frey 129; Kallas 61; Bunker 36;

227. Staré panny po smrti.

Znamení života (20) pozn. 2.

228. Strašidlo — krutý pán po smrti straší.

Opavské a Hanácké povídky 21 (64).

229. Strašidlo — zlá žena straší po smrti, vykoupena temi ržemi.

Kladské povídky II 67 (225).

230. Svatí kradou jídlo — živá socha.

Kladské povídky II 85 (257—258).
Charles de Coster vypravuje ve svém románu „La legend . . .

Ulenspiegel . .
." (Bruxelles 1893 III. 6. str. 218), k nmuž užil vlám-

ských tradic, jak Ulenspiegel se stal v Yprech kostelníkem probošta

u sv. Martina. S druhým kostelníkem, Pompiliem, kradou proboštovi,

jenž je velký bichopásek, jídla a vína. Když probošt zuí a hledá zlodje,

sestaví Ulenspiegel v noci v kostele sochy svatých, naklade ped n
jídla a pití, dá jim kusy peení do rukou a do úst, bží pro probošta.

Probošt v hnvu rozbije sochu sv. Martina. Pozítí však je svátek

sv. Martina a procesí s jeho sochou. Probošt na radu Ulenspiegla za-

platí Pompiliovi, aby se dal o procesí nést místo rozbité sochy. Ulen-

spiegel zasype Pompilia i nosie svdivým práškem, nosii domnlou
sochu shodí, socha pláe, Ulenspiegel ji odnese.

Tyto dva motivy vypravují lidové povídky Belgie a Francie, bu
spolen, neb každou zvlášf. Povídka o živé soše bývá skonena tím.

že vící lepí na ni svíiky, neb jinak se jí dotýkají, až muž, sochu

pedstavující, utee. Ob povídky slouené jsou v lidové tradici eské,

u sedmihradských Nmc, u Hucul, v severní Rusi, u Bulhar, u Lotyš.
Japonská povídka prvního motivu mohla vzniknouti samostatn.

Motiv o živé soše vyskytuje se též v látkách o milenci, dopadeném
mužem (viz látku „Záletníci vdané ženy").

Ciszewski 216, 217; Onukov 41 ; Archiv 36. 1916 (568) 116. Nár.

Sborník 2. 1898 (124); Iguchi.

231. Svtýlka (Bludiky).

Kladské povídky I 35.. 36; II 3, 77.
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. Syn nevinné naené matky, jemuž se plni každé páni.

KHM 76.

Král prosí za kmotra svému synovi, koho prvního potká. Kmotr
(bh, starci atd.) dá dítti do vínku, aby se mu splnilo každé jeho pání. Za-
hradník (voják) dít spící královn ukradne, pomaže jí ústa krví, královna

je obvinna, že dít sndla a uvznna. Lupi dít vychová v lese, když
však hoch se doví o své moci, zmní lupie v psa a jde s ním ke králi

za myslivce. (Vezme sebou dívku, s kterou byl vychován a mní ji pes
den v kvtinu.) Vyjeví pak králi, co se stalo (vezme si dívku za ženu),

matka je propuštna z vzení. (Hoch, hledaje rodie, dává psu žrát

kameni a íká lidem že, mže-li matka své dít jíst, mže pes kamení
žrát. Když uiní totéž u královské hostiny, je poznán králem.)

Malinowski II (109); Jastrebov 8; Onukov 61.

233. Syn nevinné naené panny.

Macecha (sestry) pronásleduje princeznu, dá jí pomocí baby sníst

bábovku (pít nápoj), po kterém dívka porodí chlupatého, silného netvora
a je s ním v lodi puštna na moe. Doplují k lesu, syn honí zv, bhá
do msta pro jídlo a pití, vše rozbijí, marn po nm stílejí. Král se

ho bojí, že však je silný, najme jej, aby provázel prince nebezpenou
cestou k nevst. Chlupatý netvor uhájí prince od lupi (divé zvi).
Princova nevsta je od závistivých sester zabita, princ obvinn z vraždy,
osvobozen svým prvodcem, ale musí mu slíbit, že si vezme jeho matku.
Princ strachy zmírá, jak ošklivá je asi jeho nevsta, spatí však pe-
krásnou nevstu a vezme si ji. Chlupatý netvor je vysvobozen (neb zmizí).

Málo text a dosti rozdílných.

KHM II (236) pozn. 2; Kallas 22.

234. „Semjakin su'.

Dsanglun ed. J. Schmidt Petrohrad 1843 (s. 340). Výtah z tohoto
tibetského díla v Benfeyov úvodu k Panatantram I str. 394—397).

Chudý brahman vrací vypjené dobyte, jež však utee z majet-
nikova dvora. Jdou oba ke králi na soud. Potkají muže, jenž žádá brah-
mana, aby mu zadržel utíkajícího kon, brahman perazí kamenem koni
nohu, muž jde s nimi. Brahman chce utéci, peskoí ze a zabije na
druhé stran tkalce, jehož žena jde s nimi žalovat. Pecházejí eku, na-
proti nim se brodí drvoštp se sekyrou v ústech, brahman se ho ptá,

jak je voda hlukoká, drvoštp odpovídaje pustí sekyru do vody a jde
s nimi. Brahman zajde do vinárny, sedne si na pikryté novorozen
a zamákne je, matka jde s nimi. Cestou havran na strom ptá se brah-
mana, kam jde, když zví, že je veden na soud, žádá, aby se poptal
soudce ím to je, že na jednom strom krákorá, na druhém krásn zpívá.
Had jej prosí, aby se zeptal, pro je mu, když vyleze z díry, dobe,
a když zaleze, zle. Mladá žena prosí, aby se zeptal, pro se jí u rodi
stýská po muži a u muže po rodiích.

Král rozhoduje: za ztracené dobyte má brahman ztratit jazyk,
ponvadž neoznámil, že je vrátil, a majetník oko, ponvadž nedal pozor.
Majetník kon má ztratit jazyk, že volal, brahman ruku, že hodil ka-
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menem. Drvoštp ztratí dva zuby — ml sekeru nést na zádech, brah-

man jazyk, že se ptal. Žen má brahman udlat jiné dít (vzít si ji),

ženu tkalcovu si má rovnž vzít. Všichni žalobníci radji upustí od
žaloby. Havran zpívá na strom, pod kterým je poklad. Had vraceje

se do díry je udýchán a nažrán. Manželka touží po domu rodi, po-

nvadž tam má pítele. A když se ho nasytí, touží po muži.

Povídka byla peložena do mongolštiny a pešla do Ruska, kde
je známa pod jménem Semjakin sud. V Indii objevuje se s dodatkem
v úvodu: místo prvního procesu je zasazen soud (známý z Benátského
kupce) o libru masa z tla. Nmecká báse z r. 1493 Právo císae
Karla (Hagen III. CXXXVIII) ji reprodukuje s úvodem soudu o libru

masa z tla.

Tibetská povídka dala dalším zpracováním jen kostru, do které

jsou zasazovány nejrozmanitjší motivy, asto origináln ešené.

Hnatjuk Zbirnik III Novely 35, 36; Artin 19; Hnatjuk Archiv 21

(297) 35, 36.

235. Sibal slouží pod rznými jmény.

Kladské povídky I 69. (143—146).
Sibal jde sloužit, pedstavuje se rzným osobám v dom pod rznými

jmény, jež mají asto obscéní význam. Okrade pána, znásilní jeho dceru

a prchne. Pronásledování zabrání tím, že pronásledující si odpovídají

vzájemn na otázku po zlodji jeho domnlými jmény, která mají vztah

k jeho šibalským kouskm.
V kladské povídce krejí jde ke králi za kuchae, komorné ekne,

že se jmenuje „myška mne svrbí", eledínovi „nejlepší víno ze sudu",

tesam „všickni opilci se válejí v píkop", princezn „mícla" (koka).

V noci se král ptá princezny, koho má v pokoji, princezna ekne že

jen „koku" (krejí je schován pod postelí). Druhý den ekne králi, že

se jmenuje „takhle jste mne nikdo žádný nevidl". Pak oholí krále jen

na pólo, utee, porazí princeznu, uhodí komornou, srazí koího, strhne

lešení zedníkm, král bží za ním, princezna praví, že ji porazila koka,
komorná (že jí ublížil) myška m svrbí, koí, že ho porazilo nejlepší

víno, tesai, že je srazili všichni opilci v píkop, a král pólo oholený

ptá se: „takle jste mne nikdy žádný nevidl". Všichni íkají, že ne.

V povídkách, pevahou obscéních, odpovídají jména vhodn úkladu,

jejž šibal strojí princezn. V povídkách, jež obscénost nahrazují komickými
situacemi, jsou jména násilnjší. Literatura kryptadická, která je tu pa-

trn základem, není dostatené dosavadními sbírkami doložena. Hojnjší
jsou povídky francouzské a italské, málo eských, polských, nmeckých
(snad i v Dánsku a Nizozemí). Látka je doložena též z lidového podání

východní Indie.

Povídky o šibalovi, jenž napálí kupce pod rznými jmény, a po-

vídky o panu Nikdo (v Odyssei o Polyfémovi), o panu „Já sám" neb
panu „Nevím" nejsou látkov píbuzný.

Bnker 8; Nár. Vstník 2 1907 (298) 11; Onukov 43, 47, 251

(slouží u faráe).
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236. Šibaloi>é lsti získají jídlo a pití.

Opavské a Hanácké povídky 1 (6—8).

Hans Sachs z r. 1548: Ti studenti si chystají hostinu. První ob-

jedná u pekae housky pro pána, jenž prý je po dodání zaplatí. Hoch,

jenž housky nese, upustí dv do bláta, student jej pošle pro jiné, s ostat-

ními utee. Druhý si vybere u rybáe rybu. Vede rybáe do kláštera,

že tam dostane peníze, ekne mnichu, že ekající muž se pišel zpovídat.

Než se rybá s mnichem dohodne, student s rybou utee. Tetí jde ke

krmái s lahví pro víno, druhou láhev plnou vody dá pod kabát. Dá
nalít do láhve víno, krmá však chce hned peníze, nechce jít s ním.

Student mu tedy láhev vrátí — ovšem láhev s vodou.

Podvod s vínem je též v Ullenspiegelovi. Podvod, pi nmž po-

stižený je vydáván za kajícníka neb šílence, má již fabliau o tech
slepých v Compigne (Bédier, Les Fabliaux 3. vyd. s. 447) a v nm-
in Amis, Stricker.

Úhrnnou povídku o tech šibalech má v eštin Popelka 13 a,

Prostonár. Zábavník III (281), mimo to je v albánštin (Ztf. d. Vereins

f. Volkskunde IV s. 302).

237. „Švanda dudák".

Nár. Vstník 12. 1917 (330) str. 143—147; Hnatjuk Archiv 21

(302) 34; Hrinenko II 60, 61; srv. Šejn II 51, 52; Federowski 60.

KHM. III (17).

238. Tabák vypstován ertem.

Archiv 22. 1900 (302); Hrinenko I 17; II 17; Jurkschat 15.

239. Tanenici, trestáni za tanec.

Kladské povídky I 71 (149). .

240. Thotný muž.

Kladské povídky I 17 (40); Hanácké povídky 56 (151—152);
KHM. I (317) pozn. 1.

Stedovk má mnoho rzných žert o mužovi, domnle thotném,
jež sebrali Landau a Lee k Dekameronu, Bolte k Wickramovi a Sumcov
v Razysk. anekdot. Polívka rozbírá látku o zamnné moi. Nemocný
muž pošle láhev k lékai, poslice láhev rozbije (vyleje), nahradí obsah
jiným, léka usuzuje pak na thotenství.

Kladská povídka I . 17 pokrauje, jak domnle thotný jde do
svta, svlee obšenci boty i s nohami, penocuje v nmecké chalup,
kde se otelí kráva, tele dají na pec k noclehái. Noclehá myslí, že

slehl, tajn utee, hospodá myslí, že tele sežralo hosta. Frantova práva
z r. 1518 (vyd. Zíbrt s. 16) mají tuto povídku bez úvodu o thotném
muži, ale se závrem, že dm s lidožravým teletem byl zapálen.

Hanácká povídka 56 vypravuje, že domnle thotný muž dal se

kopnout do bicha, aby potratil ; spadl do brázdy, odkud vyplašil za-

jíce a myslí, že je to nedonošené híb. Tento žert je z povídky o Ko-
bylím vejci.
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Onukov 142; Malinowski (56); Rozdolškyj Novely 54, 69; Ro-
kossowska 25; Sejn II 113; Ciszewski 169, 170; Hnatjuk Archiv 22

(309) 690; M. 1895 (359) 93, 94.

Motiv o spálení domu se zlým zvíetem viz KHM. III (286—288).

241. Testament osla (psa).

Kladské povídky II 40 (164—166).

Francouzský básník Rustebeuf napsal v XIII. století fabliau Testa-

ment de 1'asne: Fará pohbí svého starého osla na hbitov. Biskup

jej kára, fará se omlouvá, že to byl osel rozumný, jenž ve své závti

odkázal biskupovi 20 zlatých liber. Anekdotu šíila Mensa philosophica,

asto tištná od r. 1475.

Pogfg-io Bracciolini ve factiích, hojn tištných a pekládaných od
roku 1470, vypravuje o toskánském farái, jenž na hbitov pochoval

svého psíka a biskupovi pak odevzdal 50 zlatých, jež prý mu psík od-

kázal. Totéž vypravují Cent nouvelles nouvelles v první polovici XV.
stol. (. 96).

Jan Pauli v Schimpf u. Ernst, od r. 1522 hojn tištném, mní
trochu dj (. 72): Muž zaplatí dobe farái, aby mu pochoval psa na

hbitov; fará na výitky biskupovy odevzdá biskupovi 6 zlatých, jež

prý mu pes v závti odkázal. Biskup se hnvá, pro prý tak dokona-
lého psa nevyprovázel s kížem a žádá za to ješt 12 zlatých.

Pozdji ješt jiné, nové úpravy. Literatura: Amalfi v Zft. d. V.

f. Volkskunde IV 1894; Roman. Vorschungen XVI (335); Dunlop-
Liebrecht (297) k . 96. Oesterley vyd. Pauli Schimpf u. Ernst . 72,

Polívka dodává ješt eské texty (již v XVI. stol. Ezop . 23 a mimo
to Tille Povídky z Valašska s. 7), maloruské z vých. Halie dv a dv
polské. V Uhrách již r. 1507 v kázání. Srv. Bédier Les fabliaux 3.

vyd. (473).

Nár. Vstník 5. 1910 (88); Hnatjuk Archiv 22 (307) 293; Nár"

Sborník 7. 1901 (190) k str. 66.

242. Trubert.

Ve francouzském románu XIII. stol. Douina de Lavesne: Trubert,

je episoda, jak Trubert, pevleen za tesae, uváže vévodu lstí ke stromu

a zbije ho. Na to pijde jako léka vévodu léit a opt jej zbije.

Hnatjuk Archiv 22 (307)328; Malinowski II (16); Archiv 19. 1897

(263) k str. 167; 26 (465); Ciszewski 190. KHM. III (394—395). Srv.

Bédier Les fabliaux 3. vyd. (473).

Trubert má ješt jiné motivy, jež se objevují v tradiních látkách:

Výmny (prodá krávu za kozu) ; Hlídání zajíc v princezn Nezasmálce

(prodá kozu hrubým žertem vévodovi a dostane ji zpt) ;
„Domnlý

blázen" (prodá kozu za soulož vévodkyni, dostane ji zpt a peníze) ;

„Domnlý hrdina" (rozplaší na splašeném koni nepátelské vojsko) ;

„Nektanebova lest" (v dívích šatech souloží s princeznou a íká, že ji

navštívil duch svatý; viz Kladské II . 16).
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243. Ti doktoi.

KHM. 118.

Gesta Romanorum (ed. Oesterley kap. 76) : Dva doktoi závodí

ve svém umní. Jeden vyjme a opt zasadí druhému oi. Druhý chce

provést totéž, ale jedno oko ukradne havran. Léka vyjme oko koze

a zasadí je s druhým svému soudruhu. Soudruh se pak diví, že jeho

jedno oko stále šilhá po stromech (t. j. po listí).

Lidové povídky vyprávjí o tech doktoích, kteí se sejdou v ho-

stinci: jeden si vyjme na noc oi, druhý žaludek, tetí ruce. V noci

koka sežere oko, žaludek, ruku. Hospodský dosadí oko okem koiím,
žaludek žaludkem sviním, ruku rukou zlodje visícího na šibenici. Po
roce se doktoi sejdou, jeden si stžuje, že stále hledí po myších, druhý,

že má hrubé chuti, tetí, že musí krásti. (Ve zpsobu, jímž jsou oi,

žaludek, ruka vymnny i v následcích a nkdy i ve vcech samých
zmny.)

'Archiv 36. 1916 (568) 61.

244. Ti prsteny (Lessing, Nathan der Weise).

Nár. Vstník 1. 1906 (49).

245. Ti sestry a záletný princ.

Ch. Perrault. L' Adroite Princesse: Král, odjíždje na kížovou
výpravu, zave své 3 dcery: Noncholante, Babillarde a Finette do vže,
a dobrá víla dá jim ti peslice, jež se polámou, jakmile by se dívky

prohešily. Vž je nepístupna, potravu vytahují si dívky v koši po pro-

vaze. Dv starší sestry vytáhnou si jednou v koši žebraku, která pijde

k vži žebrat, aby jim posluhovala a je bavila. Je to však pestrojený

princ, králv nepítel, jenž se chce králi pomstít. Dvoí se obma starším

sestrám, tak že jim v krátce peslice prasknou. Finette mu však oddolá

(nastrojí mu lože, v kterém spadne s hradu a potlue se). Princ umíraje

zapísáhne syna, aby se s Finettou oženil a pak ji zabil. Otec se vrátí,

pošle provinilé dcery k víle, Noncholante musí tžce pracovat a Babillarde

mlet. Finette dostane prince, ale nastrojí o svatební noc do lože loutku,

kterou princ, vren písaze, chce ubít, a pak se s chotm smíí.

Pramenem je Basile Pentamerone IV 3.

Lidová tradice má texty s rznými varianty.

Artin 15; Znamení života (10) (19—20) (46) (49).

246. Ti sestry chtjí muže, nejmladší krále.

KHM 96.

1001 noc (ed. Weil III s. 240).

Ti chudé sestry vykládají veer, jaké muže by rády: nejstarší

králova pekae, druhá králova kuchae, tetí krále, jemuž by porodila

syna zlato- a stíbrovlasého, plaícího perly. Perský král Khosru chodí
pestrojen mstem, slyší dívky, splní jejich pání. Když královna porodí
syna, závistivé sestry hodí dít v koši do kanálu, podvrhnou matce
šténé. Král žen promine, ale druhý a tetí rok opakuje se s druhým
synem a s dcerou totéž (podvržená koka, trdlo), královna je zavena
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do hlavní mešity, každý musí po ní míží plivnout. Dti v koších za-

chrauje z vody dozorce zahrad, nazve hochy Bahman a Pervis, dívku
Parisada. Vychová je v paláci u msta a zeme. Brati jezdí na lov,

k dívce pijde baba, lituje, že v paláci není pták Bylbylhesar, zpívající

strom a zlatý vodotrysk. Bahman jde ty vci hledat, nechá doma seste
nž: bude-li nž krvácet, znamená to jeho smrt. Dle rady baby jde

20 dní k indickým hranicím, ptá se derviše na cestu. Derviš je tak za-

rostlý, že nemže mluvit, Bahman jej ostíhá. Derviš jej vaiuje, dá mu
kouli, která jej vede k úpatí hory. Bahman vystupuje na horu, proti

zákazu se ohlédne, když slyší za sebou kik, a zkamení. Nž krvácí,

Pervis jde hledat bratra, nechá seste rženec: nepjdou-li perly od sebe,

je mrtev. Má týž osud jako bratr. Parisada hledá bratry, zacpe si pod
vrchem uši, na vrchu mluvící pták jí radí, aby tam nabrala trochu vody
a ulomila vtev. Ze žbánu, jenž tam stojí, má dívka polévat kameny na
zpátení cest, kameny se mní v prince — i bratí. Doma v zahrad
je pak plno pták, strom i vodotrysk. Pozvou krále, dívka mu na radu
ptáka pedloží okurky nadívané perlemi, a když král se tomu diví, praví mu
pták, pro se nedivil, že královna mohla porodit psa, koku a trdlo.

Pak se doví král od ptáka o pvodu dtí, dá popravit královniny sestry,

královnu vezme k sob.
Straparola Piacevoli notti (1550— 1553) IV 3: Ti sestry si vypra-

vují, koho by rády za muže. Nejmladší slibuje, že by králi porodila zlato-

vlasá trojata s náhrdelníky a hvzdami na ele. Král vyslechne tajn
dívky a vezme si nejmladší. Závistivé sestry a tchyn podvrhnou jí místo

dtí štata, dti hodí do eky. Matka je uvznna, dti zachrání mlyná
a vychová je. Když dorostou, spravují oba bratí se sestrou Šeenou
ddictví po mlynái. Sestry pošlou k Seren bábu, která jí podncuje,
aby od bratí žádala vzácné vci z kouzelného vrchu. Bratí jdou nej-

prve pro tanící vodu, pak pro zpívající jablko, když jdou pro zeleného
ptáka, jsou tam zmnni v mramorové sloupy. Serena jde za nimi, vy-

svobodí je a pinese též ptáka. Král navštíví dti, pták mu vypravuje
píbh dtí, král dá svou matku a závistivé sestry upálit, vezme chof
a dti k sob.

Straparolovu povídku vypravuje r. 1566 Andrea Calmo a v XVIII

stol. hrabnka Aulnoy.
Lidová tradice má velmi mnoho text a rozmanitých variant.

Texty blízké 1001 noci a Straparolov povídce mají dv skupiny:

o dvou dtech a o tech dtech. Skupiny se podrobnostmi liší.

asto objevuje se samostatn první ást látky, královna pronásle-

dovaná sestrami neb tchyní, odstranní dtí, pak prozrazení zloinu.

Vlivy jiných látek o nevinn podezírané matce: Kosoruce, Marišce,

O sedmi havranech. Neb druhá ást látky: výprava na arovný vrch

pro vzácné vci, bez úvodu o dtech pohozených. Oba druhy text
jsou jen odnože pvodní látky.

Texty spojené s motivem podvržené nevsty. Služka zakope od-
stranné dti v zahrad, královna je zazdna, dcera služky (kuchaky)
stane se královnou. Z dtí vyrostou dva stromy, královna je dá porazit,

z deva udlat dv postele. Postele pak spáleny, dv jiskry padnou
na beránka; dva beránci. Zabiti, droby z nich ve vod zmní se ve
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dva kaery, z kaer opt chlapci. Tento motiv je pravidelný v povídce

o kouzelném daru zakletého hada a zlé princezn. Nkdy strunji z dtí
kvtiny a z kvtin dti. Literaturu této skupiny viz Groome 17 ; Nár.

Vstník 1907 (299) 28; Gabršek I 5.

Legendární úprava: zavržená matka žije v ústraní obleená za

muže, král chce, aby mu byly spoteny oechy na míse. Syn pijde

poítat a vypravuje pi tom píbh matky a dtí, poznán králem. I jiné

varianty.

Šapkarev 115. 124; Kallas 22; Ciszewski 87, 88; Sejn II 25;

Hnatjuk IV. 19; Hnatjuk Archiv 21 (300) 22; Jurkschat 41; Romanov
VI 17—23; Onukov 5; Groome 18, 19; Artin 22; Sumcov 3; Hnat-

juk IV, 22; Ardalic 8; Znamení života (6—7) (37) (39) (43—44) (52)

(69); Archiv 15 1892 3 (444); Nár. Vstník 2 1907 (104) 7; (184) 51.

247 Ti ženy a nalezený prsten.

Bédier Les fabliaux 3. vyd. (265—272) (458—459).
Ti ženy najdou prsten a rozhodnou, že je dostane ta z nich, která

nejlíp napálí svého muže. Obyejn jedna pesvdí muže, že se stal

knzem, druhá, že dávno umel, tetí, že je obleen, akoliv je nahý.

Mimo to jiné žerty, z jiných, samostatných látek, asto manželské

zpronevry.
Nejstarší fabliau z XIII. vku ; lat. Jacobus de Vitry, nmecky z XIV.

stol., italsky z XV. stol., pak v XVII. a XVIII. fracouzsky a v tradici.

Bédier zná 22 text (ovšem ne slovanské) a v nich 19 rzných povídek.

Rozdolškyj Novely 23; Artin 1 ; Frantova práva (ed. Zíbrts. 20—23).

248. Uená ec.

A. Lepší latina.
Ojmhi. pyccKiíi aHeK/jOT-b h ero 3anaAHbii hctomhhki. 1899. (Jubi-

lejní sborník Vsev. Millera.)

Bonaventura Des Périers (t 1544) vypravuje povídku: (Nouvelles

recréations et joyeux devis, tisk poprvé 1558. íslo 22.)

Paížský student se vrátí dom, otec prosí knze, aby jej vyzkoušel.

Knz se ptá studenta, jak se jmenuje latinsky duchovní, koka, ohe,
voda, postel, zamítá jeho správné odpovdi a nahrazuje je jinými. Místo

sacerdos — prestolus, catus — mitis, ignis — gaudium, aqua — abun-

dantia, lectus — requies. Otec se hnvá, že syn nic neumí, knz jej

omlouvá, že ml špatné uitele. Otec jde pak se synem ke knzi na

návštvu. Student uváže koce na ocas vchet slámy, zapálí jej, koka
utee pod postel. Student hlásí knzi: Prestole, mitis habet g-audium

in suavi, quod si abundantia non est, tu amittis tuum requies (než knz
porozumí, postel shoí).

Straparola ve svých Piacevoli Notti (1550— 1553) má tuto povídku
odchyln latinskými slovy a peklady. Ve vydání r. 1557 (IX. 4) je na-

hrazen odchylný text Despériersovým. Larivey (1572) pekládá do fran-

iny Straparolovu povídku pvodní. Tetí francouzský knižní text je

v Discours facétieux et trs recréatifs Rouen 1610.

Prato rozebral v Archivio per lo studio delle tradizioni popolari

VI 1888 (43—68) lidové texty neslovanské. Polívka studuje lidové po-
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vídky slovanské: ruské, hlavn na západ, bloruské, maloruské a polské.

Má za to, že povídka vznikla snad v Itálii
;
pešla ze západu do Ruska

a Polska knižn, šlechtickými dvory a školami se dostala do lidu. Polské

znní je západu nejbližší. Text bývá zpracován: na p. pán hrozí vý-

povdí sluhovi, nenauí-li se uené mluv. Vyskytuje se též spojení

s látkou o pánovi, jenž se vsadí se sluhou, že prohraje ten, kdo se

první rozhnvá. Uená slova jsou asto mnna.
Hnatjuk Archiv 22 (306) 264; Hrinenko II 191, 192; Pamie.tnik (2J.

B. My ti brati.
My trzej bracia. „Lud" II. seš. 1. Otisk. KHM. 120.

Anglický dominikán Jan de Bromyard vypravuje ve spisu Summa
praedicantium ze XIV. století (S. IV. str. 18 „Scientia") tuto povídku:
Ti „Wallenses" chtli putovat Anglií, ale neumli anglicky. Nauil se

tedy každý z nich aspo jednu vtu. První ml odpovídat na otázku

kdo jsou: „Tes Wallenses". Druhý ml u kupce íkat — s posuky,
že chce jíst — : „Propter denarium in bursa". Tetí ml mu pomáhat
a na otázku prodavae, kolik si pejí, aby jim bylo prodáno, íkat:

Justum est. Cestou pišli na místo, kde ležel lovk, zabitý od lupi.
Byli chyceni a uvedeni k soudci. Soudce se jich tázal, kdo mrtvého
zabil, první odpovdl: Nos tes Wallenses. Na další otázku pro, od-

povdl druhý: Propter denarium in bursa. A když soudce pravil, že

budou povšeni, ekl tetí: Justum est. Z toho je patrno, jak hloupý
je lovk a jeho vda.

Bonaventura Des Périeres ("j* 1544) v Nouvelles recréations (tisk

r. 1558 . 22) vypravuje o tech bratích, kteí se v Paíži mli uit
latinsky. Otec je pak povolá dom. Jeden z nich umí jen: Nos tes
clerici, druhý: Pro bursa et pecunia, tetí: Dignum et iustum est. Další

dj jako v povídce pedešlé. Látka byla literárn zpracovávána i v XVII.

a v XVIII. století (KHM. II str. 564—565).
K této látce pipojuje se v lidovém podání jako úvod úmluva tí

bratí s ertem, že mu budou sloužit (podobn jako v látce ertv
švagr). Brati pak bhem služby zapomenou mluvit až na ty ti vty.

Jako závr bývá pipojena látka o ertovi, který zachrání nevin-

ného odsouzence: hostinský obžaluje nevinného (vojáka) z krádeže, muž
ten má být obšen. ert k nmu pijde a radí mu, aby se pod šibenicí

odvolal na jeho svdectví. ert je poprav pítomen jako pán, usvdí
hostinského a odnese si jeho duši. Píbh ten vypravuje již Hans Folz,

„meistersinger" XV. stol., Luther jej má ve svých Tischreden, pak v XVI.
a XVII. století literárn asto.

Nkdy se pipíná základní povídka i k jiným látkám. Z lidové

tradice je mnoho text nmeckých, se všemi temi motivy, po rznu
texty francouzské, jeden švédský z Finska, pak slovinský, srbsko-chor-

vatský, eský i slovenský, polský i maloruský, bloruský, maarský.
Závrený motiv byl nalezen v eštin též samostatn. Nauené vty
se ovšem v rzných jazycích rzn mní.

Zft. f. ó. Volkskunde 3. 1897 (378) 4; Stopka 4; Jastrebov 4;

Archiv 29. 1907 (474) k str. 108—111; (452) 350; Hrinenko I 121;
Bnker 69; Znamení života (67— 68).

C. Gabelinum, Mistelinum, Vagelinum.
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Eine alte Schulanekdote und áhnliche Geschichten 1904 (Zft. f. ó.

Volkskunde XI. Otisk).

Martin Montanus z XVI. století vypravuje v „Garteng-esellschaft"

(kap. 10) : Sedlák má syna studenta, ptá se ho, jak se jmenují latinsky

vidle (Gabel), hnj (Mist), vz (Wagen). Spatný student odpovídá: Ga-
belinum, Mistelinum, Wagelinum. Otec pochopí, že se syn niemu ne-
nauil, porouí mu, aby vzal g-abelinum, nakládal mistelinum na vage-
linum, že nyní dostane podávky místo pera. Text byl v XVI. století

peložen do latiny Hulsbuschem (Sylva sermonm 1568) a v XVII.
latinsky zveršován Flitnerem (Nebula nebulorum 1620). Z Hulsbusche
byl zpracován polsky asi již koncem XVI. stol., tištn 1624 ve Facecye
polskie . 5. Z polštiny zpracován rusky v XVII. stol. V lidových lite-

raturách se nevyskytá než jednou u sedmihradských Sas.
D. „Latinský student". (Eine alte Schulanekdote etc. 3—4.)
Hoch má se nauit ve svt latinsky, pochytí nkolik zvláštn zn-

jících slov, vrátí se dom a nechce mluvit než latinsky. Ale když je

náhle uhozen, neb polit, vykikne a naíká svou mateštinou.
v Lidové

povídky toho druhu u sedmihradských Sas, Francouz, v Cechách,
liší se ovšem tmi domnle latinskými vtami.

(Mimo tyto látky vyškytá se po rznu dosti jiných povídek, žertu-
jících s uenou eí, jež ásten mají spolené prameny, ale mnohdy
zakládají se asi též na samostatných výmyslech.)

Zft. f. ó. Volkskunde XI. seš. 5 6 Otisk str. 5; Hnatjuk Archiv
22 (305) 56-58; Ciszewski 172-174.

E. Posunková e.
Frantova práva 1518 (vyd. Zíbrt s. 23—24). Uhlí vydává se v mst

za lékae. Misti a knzi chtjí jej zkoušet. Jeho pachole s nimi sdlí,
že léka v tžké nemoci slíbil, že do roka nebude mluvit než posuky.
Misti urí jednoho, aby s ním mluvil posunkovou eí. Mistr zdvihne
prst (jest jeden búhj. Uhlí myslí, že mu chce vypíchnout oko, zdvihne
dva prsty (já ti vypíchnu dv). Mistr zdvihne pst (bh v ruce drží
celý svt). Uhlí myslí, že ho chce uhodit, zdvihne dv psti (já jsem
silnjší). Misti prohlásí uhlíe za uence.

Látka mívá úvod jako král a opat: duchovní bojí se disputace
s ueným protivníkem, pošle za sebe pasáka. Výklady posunkové ei
rozmanité. V tradici texty pomrn vzácné.

Viz Kohler Kl. Schriften II (479) 64; Spina Beitráge I (172);
Chauvin VIII (126). — Posunková e objevuje se nkdy též v látce
Chytrá dcera.

249. Uený pes.

Kladské povídky II 47 (175); Opavské a Hanácké povídky 11 (47).
Kostelník namluví farái, že je škola, v které by se jeho pes nauil

mluvit. Fará mu psa sví, kostelník psa utopí, jezdí do té školy, fará
mu dává peníze, kostelník vypravuje, jak pes pokrauje, na konec praví,
ze pes již mluvil, ale vyprávl prý takové vci o farái, že jej radji
utopil. Polívka nalezl ješt jednu povídku eskou, u Radostova, a ti
nmecké.



Polívkovy studie ze srovnávací literatury. 175

250. Unibos.

Kladské povídky I 21 (48); 37 (70—72); II 31 (117—122); KHM. 61.

Latinský Versus de Unibove z X. neb XI. stol., jejž složil lotryský,
nizozemský neb francouzský klerk, vypravuje o sedlákovi, jenž má jen

jednoho vola a sluje proto posmšn Unibos. Druhý vl mu pravideln
pojde. Jednou prodá kži padlého vola v mst, na zpátení cest najde

poklad. Vypjí si na mení penz mírku od starosty a ekne mu, že

dostal tolik penz za tu kži. Starosta s pánem a s duchovním pobiji

svj dobytek, ale strží v mst za kže jen výsmch. Jdou se Unibosovi
pomstít. Unibos pomaže svou ženu krví a káže jí, aby se stavla mrtvou.
Páni myslí, že ji zabil, ale Unibos píská na vrbovou píšfalu, a žena
oživne, všecka omládlá. Páni koupí píšfalu, zabijí své ženy, aby je omladili,

ale ženy zstanou mrtvé. Unibos nastrká své kobyle do zadku zlaté peníze

a ukazuje pánm, kteí pišli se pomstít, že kobyla vydává ze sebe zlato.

Páni koupí kobylu, ale pak chytí Unibosa a dají mu na vli, jak chce
zemít. Unibos si peje, aby jej hodili v sudu do moe, prosí je, aby
se napili za jeho peníze. Zatím co v hospod pijí, žene sviák stádo

mimo sud a slyší Unibosa volat, že nechce být starostou. Vleze do sudu,

aby se stal starostou, dá Unibosovi stádo. Páni hodí sud do moe,
potkají pak Unibosa se stádem, Unibos praví, že vepe nalezl na mo-
ském dnu. Všichni ti skoí do moe.

Giovanni Sercambi (i* 1424) vypravuje o Pincaruolovi, jenž prodá
kži padlého osla, chytí havrana, jenž se pásl na oslov mrše, a prosí

ženu v osamlém dom o nocleh Spatí tajn, že žena schovala výborná
jídla. Když muž pijde dom a dostane chudou veei, štípne Pincaruolo

havrana, až kráká, a praví, že pták prorok chce paštiku v truhle a ka-

pouna i víno v mouné skíni. Muž najde jídla, koupí proroka za 500 zl.

a pár vol. Pták prozradí pozdji sedlákovi milovníka jeho ženy. (Další

dj jiný.)

Storia di Campriano contadino vypravuje asi r. 1500, jak Campriano
prodává kupcm, kteí jej napálili, osla, dávajícího zlato, králíka, jenž

vyizuje poselství, kotel, jenž sám od sebe vaí, a trubku, která budí
mrtvé. Straparola v Piacevoli Notti (1550— 1553 I . 3) vypravuje

o šibalovi, jenž prodává kozu, vyizující poselství a dudy, budící mrtvé.

V obou textech šibal na konec unikne z pytle, v nmž má být utopen,

a za nj tam vleze pasák, jenž chce dostat princeznu za ženu. Jsou
ješt další italské knižní povídky (KHM. II str. 7—9).

V Nmecku V. Schumann v Nachtbuchlein z r. 1559 vypravuje
o sedlákovi, jenž sluje Einhirn (I . 6). Sousedé mu rozbijí pec, Einhirn

nasype ten rum do pytle, pytel si schová u hospodské. Hospodská myslí,

že to je zlatý prach, nasype do pytle místo toho smetí halée. Sousedé
myslí, že Einhirn dostal za ten rum peníze, rozbijí své pece, ale když
nic nedostanou, zabijí sedlákovi krávu. Sedlák donese do msta kži a

vynutí za ni na lehkovrné žen mnoho penz. Sousedé pobijí svj
dobytek, nabízejí marn kže na trhu, zabijí sedlákovi matku. Sedlák
nechá mrtvolu na cest pejet od vozky, vozka mu dá svj potah. Sou-
sedé ze zlosti jej chtjí hodit v pytli s mostu do vody, ale jdou zatím
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na mši. Einhirn kií, že nechce být zlatníkem, sviák vleze místo nho
do pytle atd.

Žert o domnle zabité žen a houslích, jež ji kísí, vypravuje Schu-
mann o pekai (I . 5). Ayrer z toho udlal hru. Prodej osla, jenž do-
mnle vydává zlato, líí „Meisterlied" ze XVI. století. Clement Marot
V „Schauplatz der Betrieger" z r. 1687 (. 57) vypravuje o divotvorném
klobouku, jímž lze v hostinci platit pouhým smeknutím (KHM. II str. 9).

Píbh o žen, která chystá hostinu pro milence a schová milence
ped mužem, je však prozrazena šibalem, jenž se vydává za kouzelníka,
objevuje jídla a piaruje i ábla (t-. j. skrytého milence), je nejdíve
u francouzského dominikána, jenž sluje Johannes Junior, v jeho Scala
celi z XIV. století a pozdji nkolikráte (KHM. II str. 18).

V KHM. jsou lidové povídky z celé Evropy sestaveny spolen,
jen s odlišením jednotlivých motiv. Polívka v Kladských povídkách
I 21 uvádí povídky eské, v I 37 obšírnji rzné texty, v II 31 ješt
obšírnji hlavn texty látky, jež jedná o dvou bratích, chudém a bo-
hatém (velkém a malém Mikuláši). Lidové povídky mají nkolik látek,

ukazujících na urité prameny. V jedné chuas chytí do kže sršn,
stopuje zalétnou ženu, vydává kži za proroky, nalézá skrytá jídla, prodá
proroky muži a odveze milence skrytého v almae. V druhé jedná se
hlavn o prodej smetí za zlato, prodej mrtvé matky (ženy). Ob mívají

na konec žert s pytlem. Prodávání domnle zázraných vcí (samostílu,
zvíete se zlatem, hrnce, holi, kísící mrtvé a p.) tvoí zvláštní povídky,
práv tak divotvorný klobouk. Zvláštní povídka vypravuje o bubeníkovi,
jenž v úkrytu stopuje ženu s milencem, bubnuje jim, pak žen draho
prodává košata (viz KHM. II str. 18, pozn. 1). Vzájemný pomr motiv
a látek není dosud vyjasnn.

Archiv 16. 1894 (319) 20, 21. 1899 (288) k str. 3; Nár. Vstník
1. 1906 (179); (186) k str. 314; Hnatjuk III 5, 17; Malinowski II (35);
Sejn II 107; „Alibaba" (20); Ciszewski 175— 177; 182, 183; Rokossowska
22; Onukov 14, 283; Šapkarev 18; Elpl 11; Rozdolškyj Novely 7;
12; 37; Gonet 7; Bnker 15; Poh. Studie (63); Kladské povídky II (112);
Nár. Sborník 2. 1898 (124).

v
Domnle zázrané vci: Stopka (154); Šapkarev 148, 278; Jastrebov

22; Sejn II 57; Malinowski II (49); (214); (223); Ciszewski 221—224;
Groome 68, 69; Onukov 131; Frey, Doplky 5, 6; Nár. Vstník 12.

1917 (331) 4; Hnatjuk Archiv 22 (300) 7; Rozdolškyj Novely 13, 14, 49.

Divotvorný klobouk: Rozdolškyj Novely 12; Šejn II 140; Stopka 6.

251. Útk v pytli.

Hospodá, aby se zbavil nepíjemného hosta (žida a p.), postraší
jej a poradí mu, aby utekl schován v pytli na voze. Sibal, s hospodáem
smluvený, potká vz cestou, ptá se, co je v pytli, hospodá íká uritou
míru obilí. Tazatel neví, že je v pytli tolik, „mí" pytel na tvrt,
osminky atd. holí a bije tím schovaného.

Jastrebov 38; Rozdolškyj Novely 75 ; Hnatjuk Archiv 22 (308) 529.

252. Vasilisa.

Bájeslovné drobty (Filol. Sborník V 1915 s. 64—66); Zft. d. Vereins
í. Volkskunde 26. 1916 (317 an.). KHM. 23. 24.
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Dívka, poslaná k bab pro svtlo. Je známo málo text: Leskien-
Brugmann (litevsky) II 29 (223); Afanasjev (rusky) 159 (84); eský Lid
XIX (368); Slavia III (23); Kladské povídky II 61; Svtozor XVI 1882
(216); Dobšinský seš. 4 (20—25). Prostonárodní Zábavník V (71).

Ruská povídka vypravuje: Tem sestrám na pástvé shasne svtlo.
Macecha týrá nevlastní dceru Vasilisu, mazlí se se svými dvma vlastními

dcerami. Posílá Vasilisu do lesa, ale Vasilisa má loutku, kterou jí dala
umírající vlastní matka, loutka ji chrání ped babou-jagou. (Tento úvod
odpovídá látce, v které dívka má krávu, která jí pomáhá — péí mrtvé
matky.) Dívkám shasne o prádle svtlo, pošlou Vasilisu k bab-jaze pro
ohe. Dívka jde noc a den; potká bílého jezdce na blouši s bílou uzdou— svítá; erveného jezdce na ryzce — vyjde slunce; veer erného
jezdce na vraníku, ten zmizí u chalupy baby-jag-y. V chalup svítí oi
lebek, baba pilétne, ukládá Vasilise celý den práce, loutka je vykoná,
pes den se opt objevují ti jezdci. Veer baba se Vasilisy vyptává, co
vidla. Vasilisa vypravuje o jezdcích, baba íká, že jsou to její den,
slunce a noc, pak dá dívce svítící lebku a pošle ji dom.

V jiné skupin text jde dívka k bab lidožroutce, cestou setkává
se s jabloní, teletem (studánkou atd.), jimž pomáhá, neb spatí peroucí
se košata, sudy krve a p. U baby má sloužit, neb má sníst koskou
hlavu, která bab na otázky odpovídá. Dívka dá hlavu ptákm (jimž

prokázala dobrodiní), ti hlavu odnesou. Dívka pak unikne, jablo, tele

atd., jimž prokázala cestou laskavost, jí pomáhají. Nkdy jde pak druhá
dívka k bab a zahyne (Viz látku Dobrá a zlá dívka slouží). Baba asto
má koskou hlavu a víská vlastní hlavu na klín. KHM. 23. 24.

Ve zvláštní skupin text dívka slouží u baby lidožroutky, prchá
pak od ní a na útku zahazuje kouzelné vci, které se mní v pekážky.
Archiv 31. 1910 (264) 5; (269) 56; (272) 71;

Sem patí asi také zvláštní látka o bratrovi, jenž si chce vzít

vlastní sestru za ženu. Sestra se propadne do zem, najde tam u baby
dívku, úpln sob podobnou. Prchnou spolu, na útku zahazují kouzelné

vci, jež se mní v pekážky, bratr si pak vezme tu druhou dívku.

Rokossowska 56.

253. Vaticinium.

KHM. 33.

Johannes Junior v Scala celi . 15 a Historia septem sapientium

. 23 mají povídku o synovi, jenž rozumí ei zvíat a slyší ptáka, který

praví, že se mu rodie budou klanti. Otec jej za to vyžene (hodí do
moe), syn slouží pánu, jde s ním ke králi, na njž dorážejí dva havrani.

Syn vyloží, že se havrani ptají, komu z nich patí mlád, jejž matka
opustila, otec živil. Král rozhodne pro otce, havrani odletí. Syn stane

se velkým pánem, navštíví rodie, kteí se mu, neznajíce ho, koí. Do
látky je vložen motiv Amicus-Miles ( Alexandr-Ludvík). V lidové tradici

tato povídka z pravidla vypadá.

Archiv 27. 1905 (625, 627); Kallas 13; Hnatjuk IV 15; Nár. Vstník
5. 1910 (86) 15; Romanov VI 50; Federowski 343.

Národopisný Vstník XIII. 1^
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254. Vdný mrtvý.

KHM. 217.

Kniha Tobiáš: Spravedlivý Tobiáš žije s ženou Annou a synem

Tobiášem v zajetí v Ninive, pochovává židy, zabité králem, a je proto

pronásledován Sennacheribem a musí prchnouti. Po jeho smrti se vrátí,

ale opt, když uslyší o zabitém, odejde od hostiny, vezme mrtvého do

domu a tajn jej pochová. Jednou však usne unaven, a vlaštoví lejno,

spadlé s hnízda, jej oslepí. Naíká nad svým osudem.

V Rages, mst médském, Sara, dcera Raguela, mla již sedm

muž, ale bs Asmodeus je všechny zabil, jakmile k ní vkroili. Vzdorná

služka jí to vyte, Sara prosí boha o pomoc, bh pošle andla Rafaela,

aby pomohl jí i Tobiáši.

Tobiáš posílá syna ke Gabelovi do Rages s úpisem pro pjené
peníze, Tobiáš hledá soudruha na cestu a najde Rafaela, jenž vydává

se za Azariáše, syna Annaniova. První den cestou Tobiáš, koupaje se

v Tig-Hdu, je ohrožen velkou rybou, ale na rozkaz Rafaelv ji chytí.

Masem se živí cestou, srdce, žlu a játra uschovají. V Rages zavede

andl Tobiáše k Raguelovi a pikáže mu ucházet se o Sáru. První ti

noci má s ní však trávit na modlitbách.*) První noc má spálit játra

ryby a tím vypudí bsa. Tobiáš poslechne a Sara je osvobozena. Rafael

pak jde ke Gabelovi, obdrží peníze, pivede Gabela, jenž žehná Tobiášovi.

Otec Tobiáš zatím eká netrpliv. Syn vypraví se se Sárou na cestu,

v Charan, v polou cest jej vyzve Rafael, aby spchali sami naped.

Dojdou do Ninive a Tobiáš žluí ryby uzdraví otce, že prohlédne. Když

dojde i Sara, nabízí Tobiáš soudruhovi polovinu všeho majetku. Ale

Rafael se jim dá poznati a zmizí.

Tento apokryfický text Starého zákona není pímo pedlohou látek

evropských o vdném mrtvém. Ale má nkteré jejich motivy. Vdný
mrtvý je naznaen tím, že synu dostává se prvodce na cest za to, že

otec pochovává mrtvé. Prvodcem je andl, jenž pomáhá synovi získat

dívku za ženu. Motiv Sáry rozvíjí se v látkách tch dvojím zpsobem:
bu reka i dívku ohrožuje v svatební noci démon (drak), jenž pomocí

prvodce je zahuben; neb dívka, mající v sob hady, bezdn zabíjí

své muže v svatební noci, ale prvodce hady zahubí.

A. Zchudlý rytí jede na turnaj získat jmní a princeznu. Cestou

spatí zneuctívanou mrtvolu dlužníka, obtuje na jeho dluhy zbroj a kon,
pochová jej. Setká se pak s bílým rytíem, jenž mu nabídne zbroj i kon:
dobude statk a princezny. Pomocník žádá na nm polovinu odmny,
rytí nabízí statky, nechávaje si ženu (neb dlení ženy i dítte). Pomocník
projeví se jako vdný mrtvý i zmizí.

V XIII. století veršovaný francouzský román Richard le Beau, pak

Lion (Herpin) de Bourges, kol r. 1300 italská novela, nmecká báse
Rittertreue. Ped r. 1270 ješt švédská povídka o Pipinovi.

Vedle látky o vdném mrtvém objevuje se v XIII. stol. ve Francii

jiná, samostatná látka o obtavém rekovi, jenž je odmnn za šlechetný

*) Timto motivem i motivem o prvodci andlu, jenž chrání reka a vede jej

k manželství, blíži se píbh Tobiášv k látce o andli strážci, jenž provází syna, kterému
osudem byla urena šibenice.
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skutek. Rek vykoupí zajatou otrokyni, a otec jej proto kára, ožení se

s ní, neznaje jejího pvodu. Zena jej pošle s vyšíváním pes moe do
cizí zem, kde má vyšívání prodat. Podle vyšívání pozná panovník té

zem, kde je jeho dcera a objeví se urozený pvod rekovy ženy Beatrix.

Nejstarší text je v románu Hervis de Mes. Rudolf von Ems v básni

Der gute Gerhard von Kóln v XIII. století pipojuje druhý šlechetný

in rekv, že se vzdá vykoupené nevsty na prospch jejího dívjšího
ženicha. (Pedchdce Gerharda von Kóln je v hebrejské povídce z XI. stol.,

kterou napsal Rabbi Nissim kolem r. 1030 v Kairuanu v severní Africe.

Rekem je zbožný ezník, zámoská cesta a královský pvod dívky od-

padá.) V XIV. století zpracoval tuto látku jihofrancouzský dominikán

Johannes Gobii Junior ve Scala celi. Rek má v ní již pomocníka, sv. Mi-

kuláše, jejž uctíval a na jehož kostel vnoval celý svj majetek. Pomáhá
mu, když chce prchnout z Alexandrie do Bordeaux se sultánovou dcerou.*)

V pozdjších textech splynula tato látka — patrn vlivem shodné zá-

kladní idey o obtavém rekovi, jenž šlechetným skutkem se uvrhne do
nesnází a získá pak princeznu — s látkou o vdném mrtvém.

Pvodní román o vdném mrtvém objevuje se také v stední
angliin (bez vykupování dívky) v romanci Sir Amadas, a v latinském

sborníku Henmanna Bononského Viaticum narrationum. V XV. století

zpracoval jej s nkolika novými motivy Filip Camus v románu Olivier

de Castille a Artuš Algarbe, jenž byl poprvé tištn r. 1482, r. 1499

peložen do španlštiny, 1510 do hollandštiny, 1518 do angliiny, 1521

do nminy, a ml na západ hojné románové i dramatické potomstvo.

Straparolova povídka v Piacevoli Notti (1550—1553) XI 2 pimyká se

ješt k stedovkému znní: Hloupý Bertuccio vykupuje mrtvolu dlužníka

i zajatou dívku, dostává od cizího rytíe zbroj a kon, slibuje dlit se

se soudruhem o odmnu; není v ní ješt zámoská cesta.

B. Madame de Gomez vydala r. 1723 novelu: Histoire de Jean
de Calais, odvolávajíc se na bájené djiny portugalského královského

domu, dnes neznámé. Jan, syn kupce v Calais, je poslán na obchodní
cestu, ale užije penz k tomu, že na ostrov Orimanii zaplatí dluhy za

dlužníka, jehož mrtvolu psi ožírali, pohbí jej, pak vykoupí dv otrokyn
od moských lupi a doma se s jednou, Konstancí, ožení. Otec jej

zavrhne, ale po roce mu odpustí, pošle jej znovu na cesty. Zena jej

prosí, aby dal na lo namalovat její podobiznu a podobizny jejího synáka
i družky Isabelly. Jan pistane ped královským palácem v Lisabonnu,

portugalský král pozná podobiznu své dcery Konstance, slíbí ji Janovi

a pošle s ním pro ni prince Dona Juana. Don Juan žárlí na Jana a hodí

jej na zpátení cest tajn do moe, uchází se pak doma o zoufalou

Konstanci. Jan se zachrání na pustý ostrov, po dvou letech se mu zjeví

cizinec, jenž mu vypravuje o chystané svatb Konstance, slíbí mu pomoc
za polovinu toho, co je mu nejmilejší. Ve spánku jej penese do Lisa-

bonnu. Jan slouží tam v kuchyni, ale Isabella jej pozná, Don Juan je

popraven, o slavnosti se zjeví cizinec, žádá polovinu synáka. Jan mu
jej podá, chtje dodržet slovo, ale cizinec se dá poznati jako vdný

*) Tento motiv sbližuje tuto látku s látkou o princezn, zakteté v krypt, která

trhá stráž. I tam pomáhá vojákovi na stráži asto jeho patron, sv. Mikuláš, a v závrce
asto se opakuje motiv o dlení odmny t. j. ženy neb dcka.
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mrtvý a zmizí. Novella byla asto tištna a také zpracovávána v nových

podobách na západ. (Místo mrtvého strážný andl, neb mrtvý v podob
ptáka, rek jako zpvák a hudebník, jako truhlá, malí a p.) Do tradice

vnikla mnohem hojnji než starší útvarv.

Groome 1; Nár. Vstník 5. 1910 (229).

C V XII. století vnikla do evropské literatury pekladem pseudo-

aristotelského spisu De secretis secretorum z arabštiny povídka o „jedo-

vaté dívce", naznaená již v knize Tobiášov, která se spojila s povídkou

o vdném mrtvém. V lidové tradici vyskytuje se asto v rzných po-

dobách. Rek vykoupí cestou mrtvolu dlužníka, vdný mrtvý se k nmu
pipojí v podob prvodce. Rek má si vzíti dívku, jejíž mužové dosud
vždy ve svatební noci zemeli. Prvodce hlídá první noc svatební lože,

zabije hada, jenž vylézá z úst dívky. Pak žádá od manžela polovici

odmny — ženy, rozetne ji, vyistí ji od had, vzkísí ji opt, dá se

poznati a zmizí.

Šapkarev 93, 142; Nár. Vstník 2. 1907 (106) 19; (299) 38;
5. 1910 (228); Kavkaz 6. Rozdolškyj 40, 56; Opavské a Hanácké (93).

Je také lidová povra o dívce, jež má v sob hada. Musí být povšena
za nohy nad misku s mlékem v prázdné síni. Had, lákán mlékem, vyleze.

Rokossowska 77.

D. Povídka o vdném mrtvém splynula s povídkou o princezn,
milence arodje, která ukládá nápadníkm tžké hádanky. Rek vykoupí
mrtvolu dlužníka, jde hádat ti princezniny hádanky, cestou se k nmu
pipojí soudruh. Princezna v noci jezdí k arodji (ertu) na ples a radí

se s ním o hádankách. Soudruh, nejsa vidn, letí za ní, bije ji cestou,*)

vyslechne rozluštní hádanky, radí pak rekovi. Po tetí má rek hádat

arodjovu hlavu, soudruh arodje setne, dá hlavu rekovi.. Po svatb
zbaví princeznu zlého kouzla, dá se poznat jako vdný mrtvý a zmizí.

Viz KHM. III (83); Bunker 86; Malinowski II (127).

Povídky na toto thema se objevují v Nmecku, Dánsku, Norsku,
Švédsku, Anglii, Irsku, Finsku, zabloudily, jen porušeny, do Rumunska,
Srbsko-Chorvatska a portugalským prostedím ke Kafrm. Povídka zvrhá
se nkdy v látku komickou. Viz Princezna zkouší nápadníky.

E. Pozdjší povídka o vdném mrtvém dala rámec románu o vrném
píteli, jenž je složen z motiv jiných látek.

Basile: Pentamerone IV. 9. Král Milluccio spatí havrana na mra-
moru, peje si cho ervenou jako krev, bílou jako mramor, s vlasy jako
havran.**) Jeho bratr Jennariello najde Livieliu, dceru arodje. Jede k ní

na lodi jako obchodník, vláká ji na lo a unese ji.***) Cestou dva holubi

vypravují si o úkladech, jež strojí arodj: králi bude uchystán sokol,

pak k, zeme, dotkne-Ii se jich. Unikne-li, vnikne do svatební komnaty
drak, jenž jej zahubí. Kdo by však prozradil tajemství tchto úklad,
ten zkamení. Jennariello doveze dívku, ale zabije sokola a kon, vzbudí

*) Látka blíží se tu látce o Roztancovaných stevících.
") Literaturu tohoto motivu viz Bunker. 65; KHM. I 53 A; I (461—463). Bývá

nahrazen motivem o lásce k obrazu dívky: Kallas 48; Hnatjuk IV, 23; Groome 48;
Hnatjuk Archiv 21 (300—301) 23.

lotiv z látky rek posílán nkolikrát pro vzácné vci a Spor o nevstu A.
Bývá nahrazován zakletým mstem a j.
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tím královu nelibost. V noci íhá v ložnici na draka, je obvinn z úkladu,

má být popraven, prozradí tajemství a zkamení. Milluccio doví se pozdji,

že jej mže vzkísiti krví svých dvou dítek.*) Odhodlá se k této obti,

ale arodj dti opt vzkísí.

Literaturu této velmi rozšíené látky, v rozmanitých variantech,

vizKHM. 6.; Romanov VI 1. 2; Archiv 33. 1912 (599); Zbirnyk I 22;

Onukov 297; Groome 2; Hnatjuk IV 25; M. 1895 (368).

Vdný mrtvý objevuje se nkdy jako pomocný motiv v jiných

látkách. Když rek hledá lék pro svého otce, krále, vykupuje nkdy
mrtvého, jenž mu pak pomáhá v podob lišky, zajíce, ptáka, starce.

Rek, jenž vyizuje poselství k princezn zmnn jsa v zajíce, rybu, ptáka,

nabývá této schopnosti nkdy od vdného mrtvého. Výjimkou vyškytá

se též v látce o princezn zakleté v krypt a j. Srv. též „Alibaba" (34)

;

Onukov 152, 169.

255. Vný žid.

Federowski 1145.

256. Veronika.

Drobné píspvky. Praha 1891 II.

Veronika, (žena trpící krvotokem, již Kristus uzdravil) vyškytá se

poprvé v Acta Piláti (apokryp. Nikodémovo evangelium). V legend
židovskokesfanské jmenuje se Veronika dcera ženy kananejské (první

u Mat 9, 20 a Lukáše 8, druhá u Mat 15, 21 a Marka 7). Jindy bývá
pokládána za ženu Kristem uzdravenou Marta. Pomník boha Asklepia

v Panead, s ženou, která k nmu prosí o pomoc, býval vykládán za

pomník, znázorující Krista a uzdravenou ženu, který prý žena sama po-

stavila. Zena pak nazývá se Veronika. S Veronikou (z níž udlána knžna
Edesská) spojován pak Abgarv obraz Kristv v Edesse, známý z legendy

o Abgarovi. Výklad jména Veronika je mnoho, Polívka upozoruje
na legendu Cura sanitatis Tiberii, jež vykládá Veronica, que vasilla do-

mini (vas ille) dicitur. O Veronice se vypravuje, že podala Kristu svj
šátek, aby si utel tvá, na šátku se pak objevila Kristova podoba
(pozdji praví se, že stalo se to na cest na Golgatu), neb že si dala

malovati Krista, když byla uzdravena.

Nejstarší útvar je v legend Mors Piláti, v níž nemocný Tiberius

posílá Volusiana pro Krista, Kristus je však již ukižován, ale Veronika
jede s obrazem jeho do íma a uzdraví Tiberia. Pilát má být popraven,

sám se však zabije, je hozen do Tibery atd. Tato legenda byla zpraco-

vána znovu v Cura sanitatis Tiberii a astji v obou podobách v Evrop
upravována. Vedle nich, starší než Cura sanitatis Tiberii, je legenda
Vindicta Salvatoris, která vypravuje o Titovi, nemocném králi Akvi-
tanském za Tiberia, k nmuž je bouí zahnán žid Nathan. Vypravuje
mu o Ježíši, Titus v nj uví a uzdraví se. Jede pak s Vespasianem
potrestat židy do Jerusalema, žádá Tiberia, aby za nimi poslal Velosiana.

Velosianus vyhledá Veroniku a doveze ji s obrazem Kristovým k ne-

*) Motiv z románu Amis a Miles, neb z legendy Andl a poustevník.
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mocnému Tiberiovi, Tiberius je uzdraven. I tato legenda byla hojn
zpracovávána latinsky i v eech národních.

Církevnslovanská literatura má o Mart, seste Lazarov, obdobné
vypravování, jaká se vyskytují o Veronice. Polívka probírá pak velmi

podrobn znní textu eských.

257. Vodník.

Kladské povídky I 13 (34); 23 (52); II 1 (5); 65 (224); 71 (234);

81 (250-251); Opavské a Hanácké povídky 17 (59); 20(64); 27 (72);

44 (116); KHM I (366); II (423) pozn. 1; Václavek 1897 27—29.
Jméno „vodník" je knižné a umlé. Tradice zná hastrmana, jméno,

jež povstalo z „wasrman" v sborníku Karla IV asi z r. 1370 (Flajšhans

ve Kmeni 2 1918 s. 111). Bývá myšlen jako malý mužík, jemuž ze šosu

kape voda.

A. Škádlí lidi.

Rozhazuje v noci kupky sena. Sedlák na íhané hází po nm ka-

menírm Vodník hubuje za to msíc.
lovk najde cestou zajíce, dá jej do pytle, u splavu zajíc vyskoí,

lovk zachrání se jen vyslovením jména božího. Jindy hovoí z pytle

s kýmsi neznámým, neb klade muži otázky, na nž žádá správnou
odpov.

Objevuje se v podob psa, kozla, husy, telete, prasete, kon,
krávy, mizí, když jej lovk honí. Kladské II 65. 81. Opavské etc. 44.

Sedá noním chodcm na záda v rzných podobách. Totéž vypra-
vuje se i o jiných strašidlech. Opavské 20 a 27.

B. Mstí se.

Je-li chycen v podob kon neb krávy lýím (klokoem), pracuje,

dokud se nedostane k vod. Pak unikne a utopí lovka, jenž jej chytil.

Kladské I 13; II 1, 65, 81. ezník, u nhož kupoval maso, usekl mu
prst a byl pak utopen. Kladské II 71.

Topí vozku, jenž jede do eky neb plaví kon.
C. Láká.

Láká pentlemi, kyticí, dti a dívky. Duše utopených skrývá
v hrníkách.

D. Pomáhá.
V podob kon pomáhá vytáhnout náklad. Chrání milence a po-

máhá jim k satku. Odmuje rzné ochoty. Kladské II 1, 71 ; Opavské
etc. 17.

E. Dva vodníci.

Vodník cestou žádá muže, aby stál na most, až on vleze do vody,
a pozoroval pujde-li krev neb bubliny. Spatí-li bubliny, má volat, že

jde na pomoc. Tím pomže vodníkovi nad sokem k vítzství. Znamení
(31—32) (35).

F. Vodníkova žena.

Zena žertem ekne žáb na louce, že jí pijde za kmotru. Vodní-
kova žena ji pak pozve pod vodu. Kmotra uklízí v domácnosti vodní-
kov, dostane smetí, jež se mní v zlato. (Nkdy vypouští duše z hrník
a prchá.) Kladské I 23; KHM I 39(366—368); duše v hrnících KHM
II (423) pozn. 1; Onukov 290; Nár. Vstník 5 1910 (88).
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Dívka stane se vodníkovou ženou, má dít, prchne pak k rodim.
Vodník jí dít pinese a zabije. Kladské II 71.

G. Vodníkovy dcery.

Chodí tanit s lidmi, pedrží lhtu, vodník je zabije. Kladské II 71.

Motivy o vodníkovi bývají penášeny na trpaslíky, lesní duchy atd.

Jindy motivy o duších penášeny na vodníka. Viz též látky Zapomenutá
nevsta E. a Vodník ve mlýn.

258. Vodník straší ve mlýn.

Kladské povídky I 24 (53); 66 (130). Srv. KHM 8 ; II (529) (530).

A. Vodník chodí v noci do mlýna, straší, tovaryš penocuje ve
mlýn, hraje na housle, slíbí vodníkovi, že jej nauí hrát, navrtá díry

do trámu, zaklíní mu prsty a zbije ho. Vezme si pak mlynáovou dceru.

Po ase potká vodníka na most, pone vrtat díry do zábradlí, vodník
se lekne a utee.

B. Vodník chodí v noci do mlýna. Pijde tam na noc komediant
se zvíaty (lvy, medvdy, opicemi). Vodník si smaží ryby, zvíata mu
po nich sahají, vodník myslí, že jsou to koky, uhodí po nich, je po-
trhán a víckrát nepijde.

A. Malinowski II (111 (152); Rozdolškyj 60; Václavek 1897 26;
Zft. f. ó. Volkskunde 4 1898 (272).

259. Vražda prozrazená písní.

Opavské a Hanácké povídky 41 (113); KHM. 28 (Der singende
Knochen) ; 47 (Van den Machandelboom).

A. (KHM. . 28): (Zpívající kost.) Král slíbí odmnu tomu, kdo
zabije divokého kance. Dva synové chuasovi jdou na kance, mladšímu
dá erný mužík kopí, kterým kance zabije. Starší hýí v hospod, zabije

pi návratu mladšího, pochová jej pod mostem, dostane princeznu za

cho. Po letech žene pastý stádo po most, najde kost (ze zabitého

bratra), udlá z ní násadec k svému rohu. Kost však zpívá píse, v níž

vypravuje o vražd. Starší bratr je hozen do vody.
B. (Hanácké povídky . 41): (Zpívající kvtina.) Dv dcery mly-

náovy jdou s líným bratrem na jahody, bratr jen jí, sestry jej zabijí

a pochovají v lese. Na hrob vyrostou ti rže, ovák pase ovce,

jedna chce rži skousnout, rže ji varuje lidským hlasem, vypravuje

o vražd. Opakuje píse ovákovi, pak mlynái, mlynáce, obma dcerám,

s pípadnými zmnami. Dcery jsou popraveny.
Nkteré texty tohoto typu pejímají z pedešlého motiv o nástroji,

vyrobeném, a sice ze deva, vyrostlého na hrob obti (housle, vyro-

bené z poraženého javoru, píšalka a p.).

C. (KHM. . 47): (Zpívající ptáek.) Bezdtná žena stojí v zim
na dvee pod stromem, loupe si jablko, ízne se do prstu, peje si dít
ervené jako krev a bílé jako sníh. Porodí pak syna, ale zeme, muž
ji pochová pod stromem, ožení se znovu, má s druhou ženou dceru.

Macecha nenávidí hocha, zabije ho a uvaí jej mužovi. Muž jídlo sní,

kosti hází pod stl, dcera je sebere a donese je pod strom. Strom se

raduje, halí se mlhou, z mlhy hoí ohe, z ohn vylétne pták. Pták si

sedne na stechu zlatníkova domu, zpívá krásnou píse, jak byl zabit.
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Zlatník jej žádá, aby ji opakoval, ale pták chce dar, dostane etz. Letí

na dm ševe, dostane od ševe za píse stevíce. Letí na mlýn, do-

stane za píse mlýnský kámen. Vrátí se na strom, zpívá píse, otec jde

poslechnout, pták na nj hodí zlatý etz. Vyjde sestra, pták jí shodí

stevíce. Vyjde macecha, pták na ní hodí mlýnský kámen, zabije ji.

Vyšlehne ohe a hoch oživne.

Nár. Vstník 2. 1907 (299) 20; 6. 1911 (178-180); 8. 1913
(187—189); Kallas 50; Ciszewski 67—69; Onukov 44; Archiv 35
1914 (291). (Referát o spisu: W. Bug-iel Studya i szkice literackie

Pozna 1911 stránky 194—500, s literárními dodatky); Rozdolškyj 55;
Gonet 26.

260. Vražda prozrazená sluncem (krvácející kosti, ptáky, psem atd.).

KHM. 115; Nár. Vstník 2. 1907 (244) 5.

261. Vražda syna.

Kladské povídky I 9 (27).

Syn vrací se bohat k rodim, sví se vdané seste, k rodim
pijde na noc jako cizinec, dá si k nim schovat peníze, chce je ráno
pekvapit. Matka v noci z lakoty domnlého cizince zabije, ráno se

doví od dcery pravdu, oba rodie se zabijí. (Výjimkou obdobn za-

vraždná dcera.)

Látku tu vypravuje již r. 1704 Abraham a Santa Clara, a Ital

Vincenzo Rota; putovala knižn po Evrop i v podob dramat a vnikla

do tradice.

262. Vymnné ženy.

ripnBiT InaHOBH OpaHKOBH b copoK.iiTe iíoro nncbMeHCbKoíí npaqi
• -1914. ;ibBÍB 1914. (BuÓMTKa.)

V 13. století je v Nmecku veršovaná povídka o zlodji, jenž

sluje Elbegast. Nalezl starce s mladou ženou a mladíka se starou ženou.
Penesl starce k staré žen a mladíka k mladé žen. (Souvisí s látkou

o zlodji mistrovi.) Hans Sachs r. 1541 vypravuje o markrabti, jenž,

pevleen za sedláka, pijde k arodji. Jde s ním k bohatému starému
mšanu, jenž spí s mladou ženou, a pak k mladíkovi, jenž spí se starou

ženou. arodj na pání markrabte vymní ob ženy. Ráno ob strany

pijdou si stžovat k markrabti, arodj je zavolán, pozná markrabte
a prosí o milost. Koncem XVI. století Jakub Ayrer zpracoval toto

thema na veselohru.

Roku 1686 v Anglii Thomas Jevon napsal frašku o ševci a jeho
hodné žen, a o šlechtici a jeho zlé žen. Kouzelník, jenž pijde na
nocleh, je vyhnán ženou šlechtice, ale laskav pijat ševcem. Kouzelník
pikáže dvma druhm, aby ženy ševcovu donesli šlechtici (zmní její

podobu) a ženu šlechtice ševci. Švec bije šlechtinu, služebnictvo šlech-

tice je nadšeno svojí paní. Kouzelník na konec vše vysvtlí a ženy
vrátí zpét.

R. 1728 John Gay a Pepusch uinili z frašky satirickou zpvohru,
která byla pak asto zpracovávána až do r. 1828. Úspšná hra pronikla
do Nmecka, byla r. 1743 hrána v Berlín, v nové úprav, pak v Lipsku,
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a zpracována nkolikrát. Do Francie pišla r. 1756 a podle francouz-

ského zpracování nov udlána nmecky od Ch. F. Weisse 1766. Roku
1771 hrána v novém zpracování v Praze. Italské zpracování hrálo se

r. 1788 v Paíži, jiné 1800 ve Vídni, jiné r. 1822 v Neapoli, a jiné

r. 1827 v Janov.
Italské zpracování, hrané ve Vídni, zpracoval esky J. N. Štpánek

(vytištno r. 1841), pod vlivem nmeckého zpracování Weissova. Weissv
operní text upravil srbsky J. S. Popovié na veselohru r. 1838.

Tento dj objevuje se také v lidové tradici jako povídka. Jsou za-

psány texty maloruské z východní Halie a z jižních Uher, bloruské,
pak text z tomské gubernie, slovenský, mazurský z východního Pruska,

pt eských, mimo to po jednom z íma a z dolní Bretan. Tyto po-
vídky mají zvláštní motiv, jenž se v divadelních hrách nevyskytuje.

Šlechtic jede s ševcovou ženou koárem skrz ddinu, ve které bydlí

švec se šlechticovou ženou. Šlechticova žena spatí koár, bží za ním
a kií, švec ji zbije. Zpsob penesení a konené rozuzlení mají rzné
variace. Dv nmecké lidové povídky vypravují pvodní starou nmeckou
povídku smíšenou s látkou o mistrném zlodji.

Šejn II 228; Elpl 22; KHM. III (394).

263. Výmny.

KHM. 83.

A. (KHM. . 83) : Honza po sedmileté služb dostane hroudu
zlata a jde dom. Potká jezdce, vymní zlato za kon; potká sedláka

s kravou, vymní kon za krávu; potká ezníka s prasetem, vymní
krávu za prase; potká hocha s husou, vymní prase za husu; potká
brusie, vymní husu za brousek; položí brus na okraj studny, brus
spadne do vody. Honza nechává se vždy pesvdit o výhodách vý-

mny, na konec se raduje, že nemusí kámen nést, jde dom k matce.
V jedné skupin text muž zastaví se v hospod, vsadí se s hosty,

že žena jeho nebude hubovat. Vykládá žen výmny, žena za každou
výmnu jej pochválí, na konec, když oznámí, že nemá „nic", raduje se,

že si nebudou musit „nic" vypjovat od soused. Výhra mužova pe-
vyšuje ztrátu. Texty mívají originelní, nkdy však sprosté slovní híky.

B. Chuas má zrno hrachu. Kohout mu sezobne zrno, vezme si za

to kohouta; kohouta zakousne svin, vezme si v náhradu svini atd.,

krávu a kon. (Konec nkdy opaný: „vymní" na konec dívku, již

nese v pytli, ale lidé mu vymní dívku za kousavého psa.*)

A. Archiv 16. 1894 (319) 22; Ardali 17.

B. Onukov 127; Mallorca 4; Hnatjuk Archiv 22 (309) 676;
Ciszewski 152.

264. Vzkíšená nevsta (žena).

Zft. d. Vereins f. Volkskunde 1907 (410 an). Znovu J. Bolte
ibidem 1910 (353); Kladské povídky II 89 (266).

*) Je ješt tetí druh tchto látek: Muž vede na trh dobyte: krávu, jehn atd.
Sibalové se smluví a jeden po druhém se ho ptají, co stojí ta koza (akoliv má krávu),
neb mu chválí psa (a vede jehn) a p., až muž uví, že má místo krávy kozu, místo
jehnte psa a p. Srv. na p. Wesselski Monchslatein 29 a Nasreddin 437, neb Cosquin 81.



186 V. Tille:

A. Tomáš z Cantimpré Bonm universale de apibus (II 57, 20)
XIII století: (Wolf Ndl. Sagen 1843 . 315. Cituje Bolte Zft. d. V. f.

Volkskunde 20 1910 s. 366—367).
Chudý hoch v Gwerthenu (v Brabantu) miluje dívku, ale rodie

jej odmítnou. Dívka se rozstn a ume. Hoch v noci po pohbu bloudí
lesem, slyší ženský náek, potká svou milenku, která mu praví, že ji

tam njaký muž dovedl. Hoch schová dívku ve svém bytu, spchá
k jejímu otci, jenž sedí ješt u pohební hostiny, a ptá se ho, zdali

by mu dal nyní svou dceru, kdyby mu ji pivedl živou. Otec ekne že
ano'. Jdou spolu k rakvi a tam najdou jen ábelskou podobu ze shni-

lého deva, potaženou kozí. Hoch dostane dívku.

Biskup Jón Halldórsson z Islandu (f 1339) vypravuje podobn
o hochovi v Lombardii, jenž jen z povzdálí miluje dceru bohatého ry-

tíe. Když dívka náhle zeme, jde hoch v noci do hrobky, odnese mrtvou
do svého bytu a zahívá ji, až oteve oi. Dívka svolí si jej vzít, hoch
jde k jejímu otci s otázkou, zda by mu dceru dal, kdyby mu ji pivedl.
Otec neví a odmítá, ale svolí, když dceru spatí živou.

Matteo Bandello Novelle (1554) II 41. V Benátkách Gerardo mi-
luje tajn Elenu, dceru šlechtice. Jede na zámoskou cestu, Elena si má
zatím vzíti jiného, ale zármutkem se rozstn a zeme. Gerardo se brzy
na to vrátí, sestoupí s jedním lodníkem do hrobky, zpozoruje, že Elena
dýchá a penese ji do lodníkova domu. Její otec svolí k svatb, ale

v kostele první ženich pozná Elenu, vyzve Gerarda na souboj. Rada
Deseti však odevzdá spor soudu, jenž rozhodne pro Gerarda.

Thema bylo hojn zpracováno knižn a pešlo též do lidové tradice,

jejíž texty ukazují na knižní pvod a zastupují množství variant, v nichž
astji jsou znát tyto podstatné zmny: chudý milovník je posílán do
svta na náklad otce milenky (dti vyrostly spolu). Milenec se vrací

(nkdy upozornn nadpirozeným pokynem) práv k svatb, a nevsta
zeme u oltáe. Milenec, jenž schoval vzkíšenou nevstu u rodi (asto
na celý rok), úastní se pohební (výroní) hostiny a dává hostm roz-
luštit pípad: zahradník vyhodil ze zahrady chadnoucí rži (stromek).

Já jsem se jí ujmul a vypstil jsem ji, že ke znovu rozkvtí. Zahradník
žádá rži zpt. Komu patí? Bývalý ženich rozhodne, že tomu, kdo se
rže ujmul. Pak pivede milovník dívku a dostane ji.

Kulda IV. 11; Malinowski (10); Znamení života (48).

B. Boccaccio: Filocopo (XIV stol.). Rytí v Neapoli miluje vdanou
paní, která jej odmítá a pak náhle ped porodem zeme. Rytí se o tom
doví v nedalekém mst, jede v noci se sluhou do Neapole, oteve
hrobku, políbí paní a pozná, že není mrtva. Donese ji se sluhou k své
matce, kde paní porodí syna. Rytí odjede zpt, kam jej volá úad,
brzy se však vrátí, pozve na hostinu manžela té paní i její bratry, paní
posadí se mlky vedle manžela, jenž ji nepoznává, až rytí mu vyloží,

co se stalo a ženu mu s díttem vrátí.

Boccaccio: Decamerone X 4. Gentile da Carisendi miluje bez
úspchu Catalinu, chof Niccoluccia Cacciaimica. Paní zeme, když muž
je na cestách. O hostin Gentile ptá se, zda má pán právo na sluhu,
kterého nemocného opustil, a kterého jiný pijmul a uzdravil. Niccoluccio
praví, že nikoli, ale Gentile mu vrátí ženu a dít.
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Hojná knižní zpracování.

C. A. Velletti v XV stol. vypravuje o Guineve degli Almieri,

kterou miluje Antonio Rondinello. Rodie ji donutí vzíti si Francesca
de' Ang-olanti. Guinevra brzy onemocni v dob moru a zeme, je po-
chována u zvonice dómu S. Reparata. V noci se v hrob probudí, spatí
puklou deskou svtlo msíce, zdvihne desku a jde opuštnou ulicí (Via

della Mote) k domu svého manžela. Manžel slyší ji klepat, má ji za

ducha a nevpustí ji. Guinevra jde k domu rodi, ale matka odhání
domnlého ducha. Stejn ji odmítne strýc. Vzývá Pannu Marii a vzpo-
mene si na Antonia, jenž ji s matkou radostn pijme. Guinevra nechce
se vrátit k muži, chce zstat s Antoniem, jde s jeho matkou v nedli
do kostela. Matka mužova ji osloví, muž žaluje Antonia, ale biskup
uzná jeho satek za neplatný.

Knižní zpracování i lidové texty.

Onukov 120.

Zvláštní je látka o nevdné žen, jež byla mužem vzkíšena v hrob.

265. Záletníci trestaní vrnou ženou.

Kladské povídky II 91 (273—288).
A. Nejstarší texty.

Dsang-lun (— moudrý a blázen) ínský peklad ze sanskrtu r. 445,

obsažený v tibetské knize Kandžur ze 7— 8. stol. (Cosquin v Romanii
40. 1911 s. 487 488): Višáká, „cho prvního ministra Mahosadhy, je ob-
tžována zálety šesti ministr. Žádá muže, aby je potrestal. Muž se staví

nemocným; žena dá záletníkm dostaveníka, jednomu po druhém, pi-
praví 6 kufr v šesti pokojích, schovává do nich záletníky. Pak rozšíí

zprávu, že její muž je mrtev, dá králi donést kufry jako mužv poklad.

Mahosadha však pijde vesel a zdráv, Višáká žaluje na ministry, oteve
skín, v nichž ministi leží svázáni, s oholenými hlavami a bradami.

Na Buddhov pomníku v Bharhutu (s. z. od Allahabadu), asi z 3

stol. p. Kr., je tento džátaka zobrazen.

Maháumagg-adžátaka 546 (Cosquin ib. s. 488).

tyi „mudrci" obviní ze závisti Mahosadhu, že ukradl 4 klenoty

královy. Amará, žena Mahosadhova, o kterou se ucházejí, jim dá dosta-

veníka, oholí je, sváže, dá donést zabalené ke králi a usvdí.
B. Zapené peníze.

Kšemendra: Brihatkathámandžari (výtah z díla autora Gunádjy:
Brihatkathá, staršího než 6 století, poízený v XI. století. Cosquin ib.

s. 488—490): Vararui jde do Himaláje sloužit askesí Sivovi, jeho žena
Upakošá uiní slib, koupat se denn v Gang-u. Jednou, když se vrací,

obtžují ji po sob ministr, purohita (kaplan králv) a vrchní soudce,

hrozí jí násilím. Zena dá jim v noci dostaveníka v rzné hodiny. Pak
pošle pro peníze ke kupci, u nhož muž uložil své jmní. Kupec Hiran-

jagupta zapírá vklad a vynutí na ní rovnž schzku. Zena poídí ze sazí

ernou vodu a pipraví kufr. Ti záletníci jsou ženou posíláni po sob
naped do lázn, tam teni ernou barvou a pak schováni jeden ped
druhým do téhož kufru. Kupec pijde poslední, dozná žen mezi tyma
oima, že má její peníze. Upakošá jej rovnž dá vykoupat, natít, ale

vyhnat. Pak žaluje kupce u krále o peníze, kupec zapírá, žena dá pinést
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kufr a vzývá domácí bžky, jež prý muž zavel do kufru, aby svdili,

co slyšeli, sic že je spálí. Ti hlasy hned svdí z kufru pro ženu. Pak
Upakošá ukáže králi jeho dvoany v kufru.

Somadéva: Kathásaritság-ara (též výtah z Brihatkathy, o málo po-

zdjší) I. 4 (ed. Brockhaus s. 11) podává text shodný s textem Kše-

mendry.

al Gáhiz: Kitáb al Mahásin waladdád (Kniha pvab a protiv).

(Germ. Abrign. XII 1896. S. Fraenkel, s.' 4043.) Snad z IX. stol.

V Base sví Amr, muž Gamily, jmní zbožnému píteli. Když
zeme, je žena v nesnázi. Mužv pítel jí vzkáže, že má její peníze. Když
však k ní pijde, zamiluje se do ní, nabízí jí dvojnásobný obnos, ale žádá
lásku. Zena jej vyžene, žaluje u komoího, velitele stráže, u kádího, ale

všichni žádají, aby se jim oddala. Zena dá udlat trojdílnou skí, dá
pozvat ti záletníky po sob k úsvitu, z jitra a po východu slunce,

zbožného muže na poledne. Ti záletníky skryje do skín, na zbožném
muži žádá, aby jí nejprv pisáhl, že má její peníze. On pisahá, žena

hned žaluje králi a volá za svdka svou skí. Skí, na ženinu hrozbu,

že bude spálena, dosvduje temi hlasy, že žena má pravdu. Zena pak
záletníky ukáže králi.

Ruský rukopis z XVIII. stol. (Kladské II. s. 274/5.)

Kupec Karp Sutulov odjede na Litvu, doporuí žen, aby si vy-

zdvihla peníze u jeho pítele Afanasija Berdova. Berdov však žádá na

ní lásku. w Zena se radí s duchovním, hodnostáem, ale oba též jí iní
návrhy. Zena je zve k sob, straší je mužovým návratem, zave je svle-

ené do truhel a dopraví je k vévodovi.

Jiné povídky východní a lidové viz Kladské II (274—275).

C. Muž obvinn (žena naena).
1001 noc (Henning 10, noc 192 s. 593—395. Kladské II s. 275/6).

Milenec je zaten, žena prosí valiho, ale váli si vymiuje její lásku.

Totéž u kadiho, vizíra, krále. Zena dá zhotovit skí se tymi oddíly;

i truhlá žádá lásku, má tedy udlat pt oddíl. Zena pozve záletníky

jednoho po druhém, zavírá je v pestrých šatech do oddíl skín. Vizí-

rovým listem dosáhne propuštní milence a odjede s ním. Záletníci jsou

vyproštni teprve po tech dnech, když sousedé vniknou do bytu a

chtjí skí spálit, že je v ní zlý duch. — Podobn v sborníku Sedm
vizír, u Voltaira v Zadigu a ve francouzské he Les coffres z r. 1744.

D. Rámcová povídka.

1001 noc (Bédier, Les fabliaux 3. vyd. s. 455 dle Fleur lascive

orientale Oxford 1882 s. 10).

Mladá žena, vracející se z lázn, je postupn obtžována kadim,
výbérím cla, starostou ezník, bohatým kupcem. Dá všem dostaveníko,
ale smluví se s mužem. Záletníci picházejí jeden po druhém, pinášejí
dary, žena je žádá, aby odložili a obléká je do smšných kostým. Jeden
schovává se ped druhým, žena je všechny posílá do vedlejšího kabinetu.

Pak pijde muž, ptá se jí, koho potkala cestou z lázn, žena vypravuje
o tyech smšných ddcích, chce pro n poslat zítra, aby se s nimi

pobavil. Muž je chce vidt hned, žena je vyvádí jednoho po druhém,
muž je nutí vyprávt povídky, tanit do úpadu, diví se, jak prý jsou
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podobni kadimu atd. Záletníci, nechtjíce se dát pistihnout, snášejí

všechno trápení.

1001 noc (Henning- 24 s. 131). Záletná žena je pekvapena mužem,
schovává své tyi milence, kteí pak vycházejí v rzném pestrojení,

vydávají se za proroky, poslední je manželem odhalen. V této podob
hojná zpracování evropská, na p. Massuccio.

E. Fabliau Constant du Hamel (Bédier Les Fabliaux 3. vydání,

s. 455-456).
Constant du Hamej má ženu Ysabeau, kterou knz, starosta a my-

slivec obtžují návrhy. Zena jim po komorné dá dostaveníko, každému
na jinou hodinu, s podmínkou, že pinesou hodn penz. Knz pi-
nese pas plný zlata, Ysabeau jej pošle do lázn, v tom klepe starosta

(prévót), knz se schová do sudu s peím. Totéž se opakuje se starostou

a s lesníkem. Constant pijde pak se sekyrou, Ysabeau mu vypravuje,

co se stalo, a radí mu, aby se pomstil na ženách záletník. Pozve jejich

ženy, Constant s nimi souloží, muži na to hledí ze sudu a postupn se

se jeden druhému vysmívá. Constant zapálí sud, záletníci prchají ulicemi

nazí, plni peí, psi, štvaní mužem, je pronásledují. (Motiv podobné pomsty
souloží je v Decameronu VIII . 8.)

Totéž je zpracováno dramaticky ve Farce nouvelle á VI person-

nag-es, totiž dva šlechtici (jeden z nich prévót), mlyná, mlynáka, dv
ženy šlechtic, pevleené za dívky. S malými zmnami. Oba zamítnutí

nápadníci ponou s mlynáem soud, mlynáka je zve, aby získala na
soud peníze, šlechtici se skryjí v drbežárn, závr se odbude bez hluku

smíením (Toldo, Romania 32, s. 555— 556).

F. Záletníci dovezeni na trh.

Sercambi (XIV. stol.) (Kladské II s. 283).

Ti knží obtžují ženu barvíe, na jehož pání je žena pozve do
bytu. Mají se vykoupat (sama se též koupe), barví zbarvil vodu ve

vanách žlut, erven a mode. Když muž klepe na dvée, skryjí se

záletníci v sudu. Barví sud zave, druhý den jej rozbije na námstí,
obarvení knží jsou chyceni a potrestáni.

R. 1500 veršem (Ti záletníci zbarveni na erno, považováni za

erty). Podobn Hans Sachs a Schumann 47.

Nmecká báse z r. 1592 (Kladské II s. 283).

Pekaku obtžují zlatník, švec a krejí. Zena je pozve s vdomím
muže, zlatník se skryje v peci, švec a krejí každý do pytle. Pacholek

hodí pytle do díže a zbije je. Chce zatopit v peci, zlatník mu slíbí

odmnu, pacholek ho v pytli donese do jizby jako tetího „erta". Ráno
donesou

v
pytle na trh, dozorce je oteve. (Záletníci v pytlích viz též

Gogol, Štdrý veer, Ruská knihovna XIII s. 122— 125.)

G. Živá socha.

Moriini (1520) 73 (Kladské II s. 278).

Žena pozve s vdomím muže ti dotrné nápadníky k dostaveníkm
po sob. První, jsa pekvapen druhým, pestrojí se za ženu, druhý vleze

do sudu, tetí je pivázán nahý ke kíži, napodobí krucifix. Muž prvního

zbije, druhého válí v sudu na trh, tetího oprašuje kopivami a postaví

mu lampu pod nohy, až se utrhne a utee.
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Literaturu k motivu o Živé soše sebral Béd ier Les Fabliaux 3. vyd
(468) Le prétre crucifié. Viz též Kladské II (282). Motiv ten vyskytuje

se pravidelnji samostatn, neb v látce „Svatí kradou jídlo".

H. Znamení vrnosti.

Somadéva Kathásaritságara (XI. stol.) (Paris, Romania 23. 1894
112— 114). V mst Tamralipt žárlivá žena nechce pustit muže, kupce,

na obchodní cestu. V chrámu Sivý dá jim v noci bh každému rudý
lotos, jehož svžest bude svdit o jejich vzájemné vrnosti. Kupec
v ostrovním mst, jež slov Kataha, v opilosti vyzradí tyem kupcm
význam lotosu. Kupci jedou tajn ženu svést. Stará knžka Buddhova
ženu pemlouvá (vypravuje jí povídku o plaící ubce). Zena pozve
kupce jednoho po druhém, služka v jejích šatech je opije durmanem,
vezme jim šaty a skvosty, vtiskne jim na elo psí tlapku (otrocké zna-

mení), hodí je do stoky, z^ena v mužských šatech jede za nimi do Katahy,
žádá na králi své tyi uprchlé otroky, ony tyi kupce, odhalí jejich

znamení a vypravuje, co se stalo. Kupci se musí vykoupit.

Nahšebi (perský básník XIII. stol.) zveršoval starý peklad sanskrt-

ského sborníku (^ukasáptati, z nhož zachován výtah, jejž poídil v XVII.

století Mohammad Kadiri, a turecká verse (Tuti Nameh, viz Paris, Ro-
mania. 23. 1894 (105—106).

Žárlivý voják v indickém mst žije v bíd, nechtje opustit ženu.

Zena mu dá kytici rží (rži), jejíž svžest mu bude zárukou její vrnosti,
a pošle jej do služby k velmoži (princi). Velmož se diví svžím ržím
v zim, doví se jejich význam, smje se vojákovi a pošle dva kuchae
(bratry Hasiba a Nesíba) ženu svést. Zena je zve, jednoho po druhém,
aby si lehli na lehátko zízené nad vyschlou studnou, oba spadnou do
studny (v turecké versi straší je píchodem muže a zavírá je do komory),
jsou krmeni jen chlebem a vodou. Konen pijde i velmož s tesaem,
tesa pozve velmože k obdu, oba záletníci posluhují v ženských šatech,

velmož je pozná, pesvdí se o vrnosti ženy.

AIaradž bad addžidda (Radost po zármutku) turecký sborník
(Paris, Romania 23. 1894 (102-103).

Stavitel z msta Bim z Carmanii jde do hlavního msta Kavaširu
hledat práci, žena mu dá kytici majoránky, která, dokud je svží, svdí
o její vrnosti. V Kavaširu postaví králi palác, vzbudí žárlivost tí vizír.

Jeden jej spatí, jak pláe nad kyticí a usne. maluje na nj, že se opil,

stavitel vypravuje králi o kytici a ctnosti své ženy. Vizíi se vsadí, že

ženu svedou. Jedou do msta Bim, pomocí jedné ženy získají jeden po
druhém pístup k stavitelov choti. Jsou však opiti, zaveni v podzemí
a musí tít bavlnu. Konen pijde i král, je také zaven, ale žena jej

pozná z rozmluvy s vizíry, vrhne se mu k nohám. Vizíi jsou povšeni,
stavitel stane se vizírem, žena správkyní harému.

Lai de la rose.*)

Chudý rytí Margon v Anglii dostane od mocného vévody jeho
dceru Lisane, nikoli však statky. Chce jít sloužit králi Perceforestovi,

je však trápen žárlivostí. Zena mu dá v skíce erstvou rudou rži,

'J Francouzský román z 1. pol. XIV. stol., Perceforest, má tuto báse jako vložku
V. kap. 42. Mimo to vypravuje totéž prosou s malými zmnami IV. kap. 16—18. G.Paris
podal o vložkách studii v Romanii 23. 1894 (78—140), v níž otiskl Lai (116—140).
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která neuvadne, dokud žena mu zstane vrna. Margon jede na „Neuf
Chastel" k turnaji, vynikne, král si jej oblíbí. Nabon a Melean mu zá-

vidí. Nabon varuje krále, že Margon asto potají otvírá skíku. Margon
sdlí s králem tajemství skíky, Nabon a Melean se vsadí o své statky,

že Lisane svedou. Nabon odjede první, je vlídn pijat. Lisane zdánliv
pijme jeho lásku, dá jej komornou dovést veer do komnaty v pevné
vži k dostaveníku. Ale komorná jej tam zave, a Nabon te nápis, že,

chce-li dostat jíst, musí píst pipravený len. A dostane-li soudruha,

musí soudruh tít (vochlovat) len. Nabon se hladem podrobí. Když se

Nabon nevrátí, jede Melean za ním, ale má týž osud. Oba pracují na

plátn pro Margona. Margon, když mine 1. kvten, smluvená doba, je

znepokojen, jede dom, naíká cestou u fontány, jsa v pochybnostech,

ti šlechtici z „Franc Palais" jej slyší, Lionel jej tší, že rže je erstvá,

šlechtici jedou s Margonem do hradu a spatí vzn pi práci. Margon
je propustí, oba zmizí na vždy. Manželé jedou ke dvoru, dostanou jejich

statky. (Prosa se liší jen bezvýznamn.)
Adam de Cobsam : The Wrighs chaste wife, anglická báse XV

stol. (Paris, Romania 23. 1894 s. 104).

Tesa si vezme chudou dívku, dostane od tchyn ržový vnec,
jehož svžest znaí ženinu vrnost. Zídí žen pokoj se silnými zdmi
a s padákem v podlaze, odjede stavt jednomu lordovi sál. Lord se

doví o významu vnce, jede tajn k žen, nabídne jí 40 marek. Zena
vezme peníze, pozve lorda do onoho pokoje, lord spadne do podzemí,
musí tít len a konopí. Týž osud stihne lordova hofmistra a duchov-
ního, kteí zaplatí po dvaceti markách. Všichni ti trou, vochlují, pedou,
tesa je po návratu spatí pi práci. Lordova paní je pozvána, aby se

na n podívala, pak jsou puštni.

Gesta Romanorum (sestavená ke konci XIII. stol. v Anglii) 69
(Paris, Romania, 23. 1894 s. 105).

Tesa si vezme šlechtinu, tchyn mu dá košili, jejíž stálá blost
svdí o ženin vrnosti. Král Gallus pozve tesae stavt palác, doví

se o významu košile. Jeden rytí jede tajn k žen, je zaven do po-

koje o chleb a vod, týž osud stihne dva jiné rytíe. Tesa je po ná-

vratu propustí.

Motiv o košili, znamenající vrnost ženy s dalším dsledkem o po-
kušeních ženy, spojil se s nkterými texty látky o Vrné žen, která

v mužských šatech vysvobodila muže z tureckého zajetí. Viz též KHM.
III (530—531) a Polívka Nár. Vstník 12. 1917 (211, 215).

Bandello (I. . 21) má tuto látku z doby Matyáše Corvina o eském
šlechtici, jemuž kouzelník udlá ženinu podobiznu, která bledne pi po-
kušení ženy a zernala by v tvái po její neve (dva svdci). Senecé:
Camille, ou 1'art de filer le parfait amour ídí se Bandellem, pekládá
dj na dvr Karla Velikého a má jen jednoho svdce. Alfred de Musset
ve he Barbérine (dle Bandellovy Barbery) má jednoho svdce, manžel
se pouze smje arovnému obrazu, který se mu nabízí ke koupi. Faveurs
et disgraces de 1'amour z r. 1696 nahrazují obraz prstenem, jehož kámen
je zárukou vrnosti. Massinger v dramatu The picture užil povídky Ban-
dellovy. KHM. III (92) pozn. 1.
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Polívka ke všem uvedeným látkám této skupiny pidává mimo
tyto knižní texty hojnou literaturu z tradice, kterou, proti pedcháze-
jícím pracím, rozmnožuje o znaný poet text z tradic slovanských.

Tradice má perozmanité odchylky jak v koste látky, tak zvlášt ve
zpsobech, jimiž jsou záletníci pelstni a trestáni. Polívka na konec
pipomíná též samostatné látky o jednom milenci, mužem pistiženém,

zaveném ve skíni, prodávaném na trhu a p. a sestavuje zvláš litera-

turu tch text, v kterých se pvodní látka o nkolika potrestaných

záletnících spojila s látkou o putující mrtvole (Les trois bossus mé-
nestrels).

V eštin napsal J. Hýbl hru: Justinin mistrovský kus (Svt.
knihovna . 1286 7), v které jsou ti záletníci vrnou ženou potrestáni

zpsobem zvláštním: jsou zavšeni na provazech z oken pustého domu,
do kterého je vlákala služka, pevleená za paní.

Polívkova literatura k celé skupin: Hrinenko II 109; Sapkarev
121; Nár. Vstník 2.1907 (246) 49; 6. 1911 (186) k str. 380; 8.1913
(196); Rokossowska 46; Znamení života (10); Lett. Schwánke 44, 45;
Frey Doplky 48; Damas 8; Hnatjuk III 7; Cosquin (519—520); Roz-
dolškyj Novely 67; Onukov 101.

266. Záletníci trestaní vdovou (dívkou).

Referát o spisu: J. Prinz: A Tale of a Prioress etc. Berlin 1911
(Nár. Vstník 8. 1913 s. 196—197).

Boccaccio Decamerone IX. 1 : Francesca Lazzari, mladá vdova
v Pistoji, má dva dotrné nápadníky. U minoritu v hrobce je pochován
práv zemelý šlechtic. Vdova ekne Alessandru Chiarmontesimu, že

její píbuzný chce penést tu mrtvolu k ní do bytu. Prosí, aby si lehl

místo mrtvoly do rakve. Rinucciovi Palerminimu uloží vdova, aby k ní

mrtvého pinesl — chce prý zabránit pohbu, dokud nebude zaplacen
za mrtvého dluh. Rinuccio vlee v noci Alessandra v rubáši k vdov,
stráž jej pekvapí, živý i mrtvý prchnou.

Jan Pauli Schimpf und Ernst (1522) . 220: Nejmladší ze tí dcer
mšana je ošklivá, vdá se za bohatého starce, jenž jí odkáže své jmní.
Student, šlechtic a mšan se ucházejí o vdovu nejvytrvaleji. Jeden
chodí k osmé, druhý k deváté, tetí k desáté hodin. Vdova žádá d-
kazy lásky: student má v rubáši vyhodit mrtvolu souseda, lehnout si

místo ní a ráno ji pinést. Druhý má sedt u mrtvého jako andl se

svící a ráno jej pinést; tetí má jíti k mrtvému jako ert s pohrabáem.
Andl a ert se poperou, mrtvý prchne s nimi.

Knižní texty i lidová tradice hojn v rzných variantech. Lidové
tradice mívají pokraování: nápadníci se mstí dívce tím, že jí pošlou
ševe jako urozeného pána. Po svatb však nádhera, koár, sluhové —
pevleení nápadníci — zmizí, švec sedí ráno u verpánku.

V eštin mimo lidovou tradici v kázáních Karla Raína „Robota
církevní" tisk 1706 a 1720 ss. 77 a veselohra S. K. Macháka, hraná
v Praze r. 1824 a vydaná r. 1826.

Zft. f. ó. Volkskunde 3. 1897 (375—376); Šejn II 151; Rozdolškyj
Novely 56; Kulda IV 9; Kladské povídky II (20); Nár. Sborník II 1898
(116); Srv. KHM. II (231) pozn. 1.
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267. Zámoská souložme .

lovk ztroskotá, je zachránn bud nymfou, neb chlupatým ne-

tvorem a j., mají dít, pl lidské, pl nelidské, lovk po ase ujede

nn lodi, opuštná roztrhá dít
Nár. Vstník 13. 1918 1110) 5.

268. Zapomenutá /uj ;'st(t.

Kladské povídky 1 23 (52); KHM. 51, 56, 70a, 79, 113, srv. 186.

Rek u arodj má za dívku vykonat ti nemožné práce. Dívka
je kouzlem vykoná za nj, prchne s ním, nechává za sebe z pokoje
odpovídat slinu (krev, košt, kotel a p.). Na útku promuje sebe
i milence tikrát, aby ušli pronásledovatelm. (Výjimkou vci zahazo-

vané na útku.)
Milenec jde dom sám, aby pipravil rodie, nemá nikoho políbit;

matka jej spícího políbí, on zapomene na svou milenku, má se znovu
ženit, ale dívka mu pak (kouzlem) pipomene.

Postup a promny látky nejsou ješt jasný. V mnohých textech

druhý díl, o zapomenuté nevst, schází.

/. A. Hoch slouží za dívku u arodjnice s mnoha dcerami na

sklenném vrchu. Má devným náadím vykácet les, postavit zámek,
sítem pelít moe (najít dívku mezi sestrami stejn obleenými). Prchající

pronásledují sestry, dívka mní se s milencem v šípek s rží, v kapli

s poustevníkem (i jiné promny), po tetí bží za nimi arodjnice.
Dívka zmní sebe i milence v rybník a kachnu, baba chce rybník vypít,

praskne.

Povídka mívá úvodem dívky — ptáky. Hoch vyíhá koupající se

dívky, vezme jedné šat, ožení se s ní, když žena se zmocní šatu, odletí.

Muž ji hledá na sklenném vrchu. Úvod spolený s látkami o zmizelé

žen. V této skupin zapomenutá nevsta schází pravideln. KHM. 193

/. B. Král zaslíbí syna — o em doma neví — arodji, jenž mu
piskípl vous ve studánce, z které pil; dosplý princ cestou k arodji
setká se s dívkami — ptáky atd.

/. C. Hoch je vychován u arodj s jejich dcerou, miluje ji, má
být utracen, nevykoná-li úkoly: ošít skálu a do veera pinést z obilí

chleba, založit vinohrad a do veera pinést vino, dívka koná práce,

s hochem prchá atd.

/. D. Povídka Mme D Aulnoy: Les contes des fées. Amsterdam
1702 (375), s rznými obmnami v tradici. Hoch a dívka jsou zanášeni

k arodjm po sob bouí, dívka chrání hocha ped úklady, pak pr-

chají, a promny djí se jinak, pomocí dobré víly.

/. E. Hoch a dívka jsou u vodníka, jenž hochovi ukládá tžké
úkoly. Dívka mu pomáhá, pak spolu prchají.

//. A. Dívka princem zapomenutá slouží u mlynáe (v hospod),
o svatb princov máchá pod mostem prádlo, pimrazí koáry, dá se

pozvati na svatbu. O hostin aruje : vyvolává z jablka strom, jehož plod

vrátí princi pamt, neb dva holoubci vletí do sín a vypravují si prin-

cv píbh a p.

Národopisný Vstník XIII. lj
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B. Dívka mní se v strom ped oknem zámku, v kvtinu, v ptáka

— pejatky z látky Ti citrony.

C. Dívka slouží v hostinci, klame dotrné záletníky jednoho po
druhém. Zve je na noc, prosí, aby, svleeni již, zaveli okno, dvée, neb

naerpali vody, kouzlem je pimrazí, tak že musí tu práci vykonávat

celou noc. Oklamaní zatají svj neúspch, princ jde rovnž na zálety,

ale dívka se mu dá poznati, princ si ji vezme. Nkdy dívka se mstí

princi, uiní jej, jako záletníky, smšným, nechá jej i umoit do smrti.

Nkdy jsou sem peneseny motivy z látek Záletníci vdané ženy a Zá-

letníci dívky (vdovv).

Hrinenko I 160; II 189 (?); Kallas 12; Groome 7, 34, 50, 62;

Cercha 10; Šejn II 136; Báj. drobty (65); Onukovlló, 153; Hnatjuk

IV. 3; Gabršek I 4; Zbirnyk I 16; Biinker 78; Romanov VI. 57; Elpl

19; Rozdolškyj 54.

Zapomenutá nevsta: Biinker 65; Archiv 33 1912 (597).

Dti u vodníka: Kladské I 23; II (280) (284) ; Archiv 33 1912 (595).

269. Zásvtí.

Referát o knize: Hans Siuts: Jenseitsmotive im deutschen Volks-

márchen. Lipsko 1911 (Nár. Vstník 8. 1913 (143—145). Autor vybírá

z pohádkových knížek motivy o zásvtí, sestavuje je v urité typy, ne-

pihlíží však kriticky k textm a uvádí mnohé motivy násiln v souvislost

se zásvtím. Pak pedpokládá, že lze z motiv, v pohádkách nalezených,

sestaviti a obnoviti pedstavy a názory národa (o zásvtí) v dobách
pedkesfanských, a pokouší se o to pro pedstavy nmecké. Názor ne-

správný a práce marná.

V povídkách z lidové tradice jsou urité motivy o zásvtí, jež

však nesvdí ani o souasné, tím mén o pedkesfanské víe uritého
lidu v onen svt. Motivy ty jsou svou náladou trojího druhu. Veselé,

komické a satirické, objevují se nap. v látkách o Kouzelných darech,

o oklamaném ertu, o ertovu švagrovi, ve lživých povídkách a p. Ro-
mantické líí pout do zásvtí v Roztancovaných stevících, o Princeznách
v podzemí, o Chránnci osudu, v látce o rekovi, jenž jde otci pro lék

a p. Legendární, jež mívají moralisující charakter a vytváejí nkolik sa-

mostatných látek, jejichž oblíbeným motivem je pedstava, že návštva
v zásvtí, trvající zdánliv okamžik, trvala staletí.

A. Povídky založené symbolicky: hoch neb dívka, jdoucí do zá-

svtí, vidí cestou symbolické zjevy: pechod pes eku, stádo tuných
ovcí na písku, hubených na louce, kotel s olejem, kostel s ptáky, zlaté

neb stíbrné hory, peroucí se erty a p. Tento motiv bývá penášen
do látek o cest k zlé bytosti (dívka jde pro svtlo, neb dobrá a zlá

dívka slouží, návštva v paláci Smrti a j.).

Hnatjuk III 3, 11; Archiv 36 1916 (568) 94; Rokossowska 18.

Zvláštní útvar tohoto motivu: 3 bratí hlídají býka lesnímu bohu,
mají vystopovat a pinést co býk jí a pije. Nejmladší jde za býkem pes
eku, pijde ke kostelu, kde býk se zmní v knze, slouží mši (jí „housku"
pije vín

Hrinenko I 80; Srv. Ungarische Revue V (640) 6.
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B. Opilý muž cestou domu jde kolem šibenice, zve obšence na
posvícení. Obšenec slíbí a pijde, nejí, ale pozve hostitele k sob. Muž
na radu faráe se zpovídá a jde pak s obšencem, pijde k hostin
v nebesích. Zdrží se zdánliv jen chvíli, vrátí se však na zem po n-
kolika stech letech.

Cercha 13; Archiv 22. 1900 (302); Gonet 19,28; Hnatjuk Archiv
22 (307) 406; Gabršek I 8.

C. Pobídky založené výlun na motivu, že pobyt v zásvtí (nebi)

trvá staletí, s rznými úvody.

Hrinenko I 210; Sejn II 220; Gabršek III 7; Gonet 17; Gavrilovi
11; Ciszewski 124; Biinker 43; Nár. Vstník 2. 1907 (150) 11.

270. Zlatá rybka.

Rybá a zlatá rybka. Národopisný Sborník 1 1897 (49—63); KHM 19.

Poátkem XIX století byla v Nmecku literárn zpracovávána po-

hádka o rybái, jeho nenasytné žen a zlaté rybce (jež byla považo-
vána i za životopis poraženého Napoleona). Chudý rybá chytí jednou
v moi rybu, která mu ekne, že je zaarovaný princ a prosí, aby ji

pustil. Rybá poslechne, ale žena doma mu vyte, že si nic za to nepál.
Pošle jej, aby si vyžádal pknou chalupu. Když mají chalupu, žádá žena
znovu zámek. Pak žádá, aby se stala králem, pak císaem, na konci

chce se stát papežem. Ryba rybái vyhovuje, ale voda moe je po každém
pání kalnjší, pi posledním pání vznikne boue, naposled chce žena

být Bohem. Moe se bouí, ryba pošle rybáe dom, jeho žena sedí

opt ve staré chalup.
Lidové povídky dlí se ve dv skupiny: u Germánú, Slovanu

a jejich soused, výjimen i ve Francii a Španlsku, ryba plní rybái
pání (nkdy ryba nahrazena kokou, ptákem, lesním duchem a p.).

U Francouz a Ital pravideln vylézá muž po bobu rychle vyrostlém

do nebe, a Bh neb sv. Petr mu plní jeho pání (Bob rostoucí do nebe
je z lživých povídek). Povídku o zlaté rybce zpracoval rusky Puškin
formou srbských písní.

Archiv 22 1900 (303) 5; Nár. Vstník 2 1907 (23) 98; Biinker

75 ; Sumcov 2.

Jiného druhu morality o neukojitelné ctižádosti jsou založeny na
povídce v Panatantram (ed. Benfey II s. 262—266): Poustevník za-

chrání myšku od orla, zmní ji modlitbami v dvátko, jež se ženou
vychová. Nabízí pak dívce za ženicha Slunce, ale dívce je píliš horké,

chce lepšího ženicha. Slunce praví, že Mrak je nad n mocnjší. Dívka
odmítá Mrak, že je chladný a erný. Mrak zná silnjšího nad sebe, Vítr.

Dívka odmítá Vítr, že je tkavý. Vítr zná mocnjšího sebe, Horu. Dívce
je hora tvrdá. Hora praví, že myši jsou mocnjší, rozrývají ji. Dívka
pijímá myšáka a prosí poustevníka, aby ji zmnil v myšku.

V japonské pohádce (Brauns 1885 s. 87) je kamenník nespokojen
se svým osudem. Horský duch splní jeho pání, uiní jej bohatým. Ka-
menník závidí slunci, stane se sluncem, pak mrakem, jenž stíní slunce,,

pak skalou, která odolává mraku. Skála spatí kamenníka, jenž z ní

láme balvany, peje si stát se kamenníkem a stane se.

I tyto povídky pecházejí do evropské tradice.



V. Tffle:

271. Zlodj Basin (Elegart z> Karlmeinetu).

Karlmeinet (vyd. A. v. Keller s. 576an. Obsah str. 846 an.) : Karel

mešká v Ingelheimu na Rýn. Andl v noci nkolikrát jej drazn na-

pomíná, aby vvšel v noci krást. Karel se vzpírá, ale konen poslechne.

Jde sám v noci a vzpomene na Elegarta, jejž kdysi s jeho rytíi zapudil

ode dvora. Potká erného rytíe na vraníku, vzpírá se, íci mu své jméno.

Zápasí spolu, rytí perazí svj me, dozná, že je Elegart, jenž, jsa Kar-

lem vypuzen, musil se stát loupežným rytíem — ale olupuje jen bohaté.

Karel se vvdává za lupie Albrechta, vyzývá Elegarta, aby s ním šel

do královy pokladnice. Elegart s odporem odmítá, ale navrhne, aby

šli do pokladnice králova švagra, Eckericha z Eckermunde, jenž je Karlovi

nevren a utiskuje poddané. Prolomí ze, Elegart vleze dovnit. Má
v ústech bylinu*), která mu dává moc rozumt hovoru kohout, vypra-

vujících, že venku stojí král. Elegart je zaražen, ale král se mu vy-

smje, vezme sám bylinu do úst. Elegart nabere poklad, ale rolni-

kami na koském postroji zbudí Eckericha. Slyší, jak Eckerich vypravuje

žen o úkladu, jejž strojí s páteli Karlovi, a jak ženu trestá, když
mu odpírá. Elegart sdlí s domnlým Albrechtem co slyšel, ale nechce sám
jít králi na oi, Albrecht slíbí krále varovat. Když Eckerich pijede ke

králi, je oekáván a chycen, Elegart, jsa povolán, jej usvdí. Eckerich

a družina jsou obšeni, Elegart dostane jeho vdovu za ženu.

V pvodním francouzském zpracování jmenoval se zlodj Basin.

Látka putovala literaturou i tradicí, pipínala se na rzné panovníky
(v Cechách i na Josefa II).

Onukov 59; Archiv 21. 1899 (270—271) 1; Hnatjuk Zbirnik III

Legendy 1; Bnker 10; Basset 119; KHM. III (393).

. Zlodj mistr.

Kladské povídky I 19 (44—46); Opavské a Hanácké povídky 13

(51—54); KHM 192.

Straparola: Piacevoli Notti (1550— 1553) I 2. Šibal Cassandrino
v Perugii, povstný svými zlodjskými kousky, a není nikdy pistižen,

chlubí se, že není vci, které by nedovedl ukradnout. Siarosta mu slíbí

sto zlatých, ukradne-li mu jeho postel. Cassandrino oblee mrtvolu

chuasa do svých šat, hodí ji otvorem, jejž udlá ve steše starostova

domu, do jeho pokoje. Starosta myslí, že se pádem zabil, jde jej se

sluhou pochovat v zahrad, Cassandrino se spustí po provaze do pokoje
a ukradne postel. Starosta mu slíbí 100 zlatých, ukradne-li jeho kon.
Cassandrino zapírá krádež postele, nechce už krást, starosta mu hrozí

šibenicí. Dá hlídat jedním sluhou dm, druhý sluha sedí celou noc na
koni. Oba sluhové usnou, Cassandrino vnikne pomocí paklí do stáje,

posadí sluhu na devnou kozu, odvede kon. Starosta slíbí mu ráno
200 zlatých, pinese-li mu faráe Severina v pytli. Cassandrino schová
se, v odvu andla s kídly, s oteveným pytlem ped sluncem východem
za oltá, a zpívá, kdo chce do nebe, af vleze do pytle. Klerik to oznámí
farái, fará vleze do pytle, Cassandrino jej donese starostovi, dostane

zlatých a stane se kupcem.

i Lidové povídky máji nkdy zelinu, otvírající všechny zámky. Literaturu viz
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Benfey praví o mistrném zlodji, že je to pohádka, jež patí k nej-

rozšíenjším v Asii i v Evrop (Panatantram I s. 295). V tradici mívá

také dvojí zaátek, buí o bratích, jim/ ote podle výroku, jak by užili

stromu, uruje emeslo, neb o hochovi, jenž má prokázat nkolika kousky,

Že je schopen, aby byl pijat mezi zlodje.

Má ukrást ezníkovi tele vedené na trh. Pohodí ezníkovi d

botu (pochvu od šavle), opodál druhou botu (šavli), ezník uváže tele

k stromu, vrátí se pro botu (pochvu), tele zmizí. Má ukradnout druhé

tele. Beí v rákosí, ezník jde hledat zmizelé tele, zlodj mu odvede
druhé tele. Má ukrást vola orái od pluhu. Natrousí krejcaru do brázdy

a trousí je do lesa, sedlák jde po penzích, zlodj uízne volu ocas,

strí jej koni s ním spaženému do tlamy, vola odvede.

Nkdy úvody Z jiných látek: o nezdárném synovi, o ševci, jenž

se uí krást kži povšenou na plot, o pestrašení lupi, o kradení úlu,

o domnle obšeném a j.

Ti mistrovské kousky: krádež kon, krádež v ložnici, krádež fa-

ráe mají rzné odchylky. Krádež kon vyškytá se samostatn již v Nug-ae

curialium (Gualterus Mapes Dist. II cap. 25). Nkdy zlodj se pevlee
za babu, opije sluhy namíchanou koalkou (obdobn jako zlodj Rhamp-
sinitova pokladu opije stráž mrtvoly). Krádež v ložnici (ukrást panin

prsten, prostradlo s postele) je provedena pomocí slamného panáka

postaveného v noci ped oknem, do nhož pán stelí a pak jej jde po-

chovat. Zlodj vyžádá si pánovým hlasem po tm od paní prsten, —
aby jej zlodj prý neukradl — vleze pod postel a polije manželm, když

usnou, prostradlo kvasnicemi. Krádež faráe (kostelníka, uitele) pro-

vádí zlodj tím, že v noci rozpouští po kostele raky se svíkami na

hbetech po kostele, hraje na varhany a zpívá. Když vlee zajaté (jed-

noho nebo dva) v pytli po kamení, utšují se, že je cesta do nebe

kamenitá.

Poslední motiv s pytlem se objevuje hojn samostatn. Zlodji,

kteí mají namíeno na peníze pošetilého muže neb staré ženy, zpívají

jim v noci pod okny v podob andl, až se oklamaný rozhodne vzít

své peníze a jít s nimi. Je pak dán na prostradlo, do pytle a p. a hozen

do rybníka. Rzné varianty. (Toto viz Opavské a Hanácké povídky . 13.)

Látka o mistrném zlodji bývá asto spojována s látkami o ka-

jícím zbojníkovi, o Rhampsinitov pokladu, a vypjuje si motivy

z Ulenspieoda, z Alibaby a j.

Nár. Vstník 2. 1907 (23) 105, 3. 1909(94) 18; Onukov 17, 59,

92, 197. 245; Hnatjuk IV 35; Hnatjuk Zbirnyk III Novely 31 ; Hnatjuk

Archiv 21 (296) 30—32; Hnatjuk III 4, 56; Malinowski I (64); 11(107)

(129) (235); Biinker 14; Rokossowska 45, 72; Artin 17; Rozdolškyj

Novely 8—10; Šejn II 91. 95, 96, 138; Stopka 7; Šapkarev 247; Ci-

szewski 202—205;' Hrinenko I 175; Elpl 10; Jurkschat 62; Groome 11,

12; Kallas 62; „Povídky o zkrocení zlé ženy" (317—318).

Unášení do nebe samostatn; Hnatjuk III 8; Hnatjuk Archiv 22

(305) 135, 136; (307) 295; Ciszewski 163.

273. Zlodj Rhampsinitova pokladu.

KHM. III (395-403).



V. Tille:

Herodot (484 až asi 424) vypravuje (II. kap 121) o egyptském

králi Rhampsinitovi (t. j. Ramsesoví III. as 1270 p. Kr.), že postavil

si u paláce na své poklady velkou sí. Stavitel však tajn zaídil to

tak, že jeden kámen ze zdi dva muži mohli vyjmouti. Na smrtelném

loži sdlil tajemství kamene se svými dvma syny. Synové v noci kámen
vyjmuti a ubrali z poklad. Král to zpozoroval, ale když poklad ne-

ustalo ubývati, nalíil smyky kolem nádob. Brati pišli opt, jeden se

chytil, požádal však druhého, aby mu uízl hlavu a odnesl ji. Král

našel jen tlo. Chtje poznat zlodje, dal tlo povsit na ze a po-

stavil k nmu stráž, která mla zatknouti každého, kdo by ped tlem
plakal. Matka syn stála na tom, aby tlo zabitého bylo zachránno. Živý

syn naložil na osly mchy s vínem, jel s nimi mimo stráž, rozvázal tajn

cípy mchu, naííkal nad vytékajícím vínem. Stráž se mu smála, pila vy-

tékající víno, on jim ješt mch pidal a pil s nimi. Když usnuli, sal
bratrovo tlo a ostíhal stráži vousy na pravé tvái. Král, chtje zlodje

stj co stj vypátrati, dal svou dceru do nevstince, aby na návštv-
nících žádala vyprávní toho, co nejchytejšího a nejhoršího vykonali.

Zlodj vzal si pod pláš ruku mrtvoly, vyprávl dívce o svých krádežích.

Dívka jej ch\ti'a za ruku (mrtvou), zlodj utekl. Král slíbil pak zlodji

odmnu, zlodéj se dostavil, dostal princeznu.

Vývoj látky viz též G. Paris: Le conte du tresor du roi Rhamp-
sinit. Paris, Leroux 1907.

Onukov 160, 168; Gonet 2; Rozdolškyj Novely 5, 73.

Zlodj krade pomocí mešního roucha.

Zlodj se vsadí se soudruhem, že okrade na trhu bohatého sedláka.

ekne sedlákovi, že je kostelník, kupuje pro faráe mešní roucho; prosí

sedláka, aby roucho zkusil, že je farái podoben. Sedlák, polichocen,

do krámu zkoušet roucho, odloží pas s penzi. Zlodj s pasem utee,
sedlák bží v ornátu za ním, je zadržen jako by chtl roucho ukrást.

Rzné varianty.

Ciszewski 166, 167, 186, 187; KHM. III (394).

115. Zlodj krade vejce pod ptákem z hnízda.

KHM. III (57—58) (393) pozn. 1.

276. Zlodj neviditelný.

Povry o kaménku, bylin, svíce z mrtvého atd., jež iní zlodje
neviditelným.

Archiv 16. 1894 (317); 22. 1900 (302).

277. Zlodj prodává krádež okradenému

Kladské povídky II 41 (167); II (180); Bédier, Les fabliaux 3.

vyd. (449).

Starofrancouzské fabliau (Montaiglon III . 84): ezník, jenž ne-

dostal na fae nocleh, ukradne farái ovci, pinese mu ji darem, vymíní
si kži, za slíbenou kži spí se služkou i hospodyní, prodá ráno kži
farái. Knižní i tradiní varianty sebral P. Toido (Zft. d. V. f. Volksk.
XV. s. 70—74). Látka bývá rozšíena tím, že si zlodji dávají rzná
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jména, na p. : Ti tovaryši penocirí v hospod, ukradnou tam kozla,

prodají maso hospodskému za skopové, hospodský se jich ptá na jména,

eknou mu: „Zabijkozlanapud", „Koupilsvývhi>tní", „Copaktomutroubo-
rozumíš". (Srv. : Sibal s rznými jmény.) Nikdy žádají zlodji okrade-

ného, aby jim krádež rozdlil.

Ciszewski 188; Arch.v 29. 1907 (453) 481; Rozdolškyj Novely 73.

278. Zlodj pi výslechu se prozradí bezdným pohybem.

Nár. Sborník II 1898 (99) 2; Nár. Vstník 5. 1910 < 87) Šap-

karev 67.

279. Zlodj zpovídá se okradenmu knzi.

Zft. f. o. Volkskunde II 1896 (224); Hnatjuk Archiv 22 (306)

242; Šejn II 91.

280. Zlodj žebrák.

Zlodj ukradne sekyru, zpívá si o tom „latinskou" písniku, se-

kyra mu vyDadne a zraní jej.

KuldalV 17.

281. Zlodji kradou úl, majetnik se schová do úlu, napálí je.

Hnatjuk III 53.

282. Zlodji okrádají se navzájem.

Opavské a Hanácké povídky 55 (142— 150).

Motivy: Dva šibalové vymují si pytle falešného zboží na trhu,

Slouží spolu u rolníka, konají oba tžkou práci, ale veer si ji chválí,

na druhý den si ji vymují a vidí, že byli oba ošáleni.

Najdou poklad a hledí s ním jeden druhému utéci, ale opt jeden

druhého pistihne.

Hádají se o halí (o dva groše), jeden staví se mrtvým, aby ne-

musil druhému dluh vrátit. Vitel hlídá domnlou mrtvolu dlužníka

v noci v kostele. Pijc ou lupii s koistí, hlída se schcvá. Lupii se

pou o koist, jeden chce zkusit me na mrtvém. Mrtvý voíá o pomoc,
schovaný mu odpovídá, lupii prchnou.

Druzi dlí se o koist, nemohou se shodnout o dlužný peníz.

Jeden zbojník se vrátí a nahlédá do kostela. Dlužník mu strhne epici

a dá ji viteli. Lupi vypravuje soudruhm, co je mrtvých v kostele,

že se na n dostalo jen po trojníku a ješt jednomu se nedostalo, dali

mu náhradou jeho epici.

Látka je složena z nkolika motiv, z nichž zvláš poslední bývá
i samostatný ; má mnoho originálních variant, a je patrn velmi stará.

Její rst a rozvtvení není dosud prozkoumáno.
Polívka sebral velmi mnoho text, nejprve eské a slovenské (oti-

skuje nkteré rukopisné), pak polské, kašubskou, maloruské, bloruské,
litevskou a velkoruské. Na to slovinské, chorvatské a balkánské. Uvádí
jednu z 1001 noci (Henning XIXV . 5), která však nebyla tradici pra-

menem. Pechází na Kavkaz, do ecka, Sicilie, Bretan, nalézá jedinou

nmeckou. Zmiuje se o textech pyrenejského poloostrova, cituie jednu

novoaramejskou, jednu arabskou a dv indické.



V. T.lle:

Václavek 20; Rozdolškyj Novely 15; Hnatjuk Archiv 22 (305)

124. 125; Ciszewski 178—181; KHM. III (393).

Zlodji — zhojená pakostnice.

KHM. 59 H; III (395).

Zlodj v kostnici louská oechy, eká na soudruha, jenž pinese
skopce. Faráova ele se podsí; fará, stížený pakostnicí, dá se ke

kostnici nést, zlodj myslí, že je to soudruh se skopcem, volá, že po-

mže jej nést, je-li tuný atd., lakomý fará myslí, že je to ert. utee
zdráv domu.

Starofrancouzské fabliau a astji v latinských i nmeckých sbor-

nících, v západní a jižní Evrop v tradici, nkdy vyprávno o hloupé žen.
Archiv 29. 1907 (474) k str. 145 . 2; Lett. Schwánke 39.

284. Zmizelá žena — koupající se dívky.

A. Rek vyíhá koupající se dívky-ptáky, vezme jedné odv a pojme
ji za ženu. Když žena dostane svj ptaí odv, ulétne. Rek ji hledá,

najde ji pomocí kouzelných vcí od vadících se bratí. Rzné, odchylné
varianty. KHM. 193.

B. Rek vyíhá koupající se dívky, vezme jedné její korunu (teprve

potetí se mu lest zdaí). Dívka stane se jeho ženou, když však jednou
pi tanci dá korunu na hlavu, unese ji koruna (s dtmi, proti její vli).

Rek ji hledá (pomocí kouzelných vcí od vadících se bratí), najde ji

u ohnivého potoka a vrátí se s ní zpt. KHM. III (407), pozn. 1.

A zdá se strunjší verse látky, uvedené pi zapomenuté nevst
I A. B zdá se strunjší verse látky o zmizelé žen, unesené netvorem,
propuštným z vzení B.

Bunker 73; Kavkaz 5; Hnatjuk IV 13 ; Hnatjuk III 9; Kulda IV 3
;

Rozdolškyj 26 ; Gabršek III 9. (Úvod o stromu, jenž roste do nebes,

kde je jiný svt).

Zmizelá žena — netvor bez duše.

KHM. II (22), pozn. 1; III (434—439).
Rek hledá unesenou princeznu (ženu), setká se se zvíaty, jež se

hádají o koist. Rozdlí je spravedliv, zvíata mu dají moc, mnit se

v jejich podobu. Princezna je v moci netvora, jehož duše je mimo jeho
tlo. Rek k ní dolétne jako pták, skryje se jako mravenec, dívka vyzví

na netvoru, jak jej lze zabít. Rek zápasí v podob lva s drakem, z nhož
vybhne zajíc ; dohoní zajíce jako chrt, chytí holuba, jenž z nho vylétl,

jako orel, zmocní se vejce, v nmž je netvorova síla a zabije ho. Vari-

anty ukazují k mnoha rzným pedlohám a kížením. *)

Šapkarev 227, 243; Kulda IV 2; Gabršek III 4; Ciszewski 49;
Malinowski II (110), (190); Nár, Vstník 2. 1907 (102) 1; Bunker 98;
Hnatjuk Archiv 21 (297) 3; Hnatjuk IV, 3; Romanov VI 12—16, 24;
Kulda IV 7 ; Rozdolškyj 44.

*) Zvláštní, porušený variant : Hoch si peje nevstu teba od erta. ert mu ji

•»libi, najde-li ji mezi jinými, stejn odnými dívkami. Hoch ji najde, ale nesmí se, kdy/
ji odvádí, ohlédnout.

Archiv 31. 1910 [272); Onukov 70.
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286- Zmizelá žena (princezna) — netvor uprchlí) z vzeni.

KHM. III (429—434).

A. Princ provdá sestry za krále slunce, msíce, vtru, jde je pak
hledat, pijde k dívce silné bojovnici, vymní tajn její zázraný m
pemže ji. Najde v jejím zámku v zakázané komnat pikovaného draka,

dá mu pít, drak uletí, odnese princeznu. Princ ji hledá, unáší ji, ale

drak jej vždy dostihne na svém koni. Princ jde k bab hlídat stádo

koní, kon se po ti dny rozbíhají, švagi mu pomohou je sehnat. Princ

vyslouží zázraného kon, na nmž unese princeznu. — Mnoho ve' mi

odchylných variant (princ hledá dívku, kterou spatil na obraze, pomá-
hají mu vládce zvíat, pták, ryb a j., princezna úkladn zavírá své

milovníky do vzení atd.). Pomr variant není zjištn.

B. Princ vyíhá koupající se dívky-labut, unese jednu, ale když
dívka najde ptaí šat, ulétne. Princ ji vyhledá na jejím zámku, najde

tam ukovaného draka, jejž neopatrn propustí, drak unese dívku, princ

pak vyslouží u baby kon pomocí vdných zvíat, jimž cestou pomohl.
Kon se mní v zv, ptáky, ryby, ale zvíata je vypátrají. Tak vyslouží

kon a unese na nm dívku. — Rzné varianty.

C. Bez úvod : muž má ženu, ve sklep objeví pikovaného draka,

dá mu neopatrn pít, drak unese ženu (žena nkdy sama neopatrn
osvobodí draka). Muž ji hledá, pomocí vdných zvíat, neb pomocí
Slunce, Msíce, Vtru, jež navštívil, vyslouží kon a unese ženu.

Hnatjuk IV 21, 22; Federowski 345; Hrinenko I 159; Romanov
VI 5, 12, 24, 36; Kallas 11; Groome 10; Archiv 19 (252, 254, 255)
46, 70, 83.

287. Zmizelá žena — zámek pokušení.

Kladské, povídky II 32 ; Opavské a Hanácké povídky (40) ; KHM.
92, 93.

A. Otec zapíše syna áblu, dorostlý syn penesen áblem k za-

kletému zámku, kde po ti noci snáší muka od duch a osvobodí tím

princeznu *) (varianty : muení odpadá, neb ti soudruzi snášejí muení
nesmí se ti noci dotknout tí dívek, jen jeden obstojí). Princezna pro-

pouští reka dom prstenem, jenž jej penáší — nesmí však se o ní

zmínit. Rek však se chlubí její krásou (pivolá ji prstenem), prsten

zmizí, rek hledá zmizelou princeznu (má roztrhat železné stevíce). Cestou
setká se s temi bratry, kteí se hádají o létací sedlo (pláš, hl), nevi-

ditelný klobouk (pláš), mílové stevíce. Nabídne jim rozhodnout spor :

zvítzí, kdo k nmu dív dobhne. Zatím zmizí s jejich vcmi, dolétne

k zmizelé princezn, která chce práv slavit svatbu s jiným ženichem,

úastní se neviditeln svatby (trestá ji) a dá se jí poznati. — Mnoho
rzných variant. Nkteré struné texty poínají prost získáním kouzel-

ných vcí od vadících se bratí, pak pokraují návštvou zakletého

zámku, porušením rekova slibu pi návštv u rodi a vyhledáním zmi-

zelé dívky.

') Zámek pokušení viz Hrinenko II 232 i samostatn : Malinowski (67). Též
v Kouzelném ovoci.
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B. Princ pijde do zakletého zámku, kde má vysvobodit princeznu,

zakletou ve zvíe (ernou, neb po krk stojící ve vod), tím, že se nechá

ti noci týrat od duch, neb že se jí po ti noci nedotkne. Pak má po
ti dnv ekat na princeznu na cest a nejíst. arodjnice však jej svede

abv sndl ovoce, po kterém usne. Princezna k nmu pijede, marn jej

zbouzí. po tetí zmizí. Princ ji jde hledat (radí mu ti poustevníci, neb
ti vládcové zve, pták atd., neb slunce, msíc, vítr, neb získá lstí

kouzelné vci od vadících se bratí). Nalezne ji v zámku (kde slouží

za kuchtíka, neb úastní se závod).

Mnoho rzných variant.

A. Kladské II 32, KHM. 92; Kladské I 50; Malinowski (71); II

(146); Kulda IV 12; Znamení života (70); Bunker 93; Romanov VI 52.

B. Kladské II (136-137); KHM. 93; Malinowski II (177); Roz-

dolškyj 43.

288. Znamení života, pedzvsti smrti v lidových podáních, obyejích
a povrách (Národopisný Vstník XII. 1917).

E. Sidney Hartland sebral znaný materiál v knize The Leg-end

of Perseus 1895. Doklady byly pozdji rozmnož' ny Maccullochem,
Lévim a Boltem. Polívka ve své studii pipojil hlavn materiál slovanský,

v pedešlých pracích zanedbaný a klade hlavní draz, jako v jiných

svých pracích, na to, aby slovanský materiál byl piazen k západo-
evropskému i mimoevropskému a aby byl uren vzájemný jich pomr.
Rozbírá nejdíve pípady, v nichž pírodní zjevy jsou považovány za

znamení života, nemoci, smrti a pak pípady, kdy lovk sám uruje
pedmty, které mají znamenat v jeho nepítomnosti, že je na živu, ne-

mocen, neb mrtev.

Z pírodních zjev jsou to pedevším stromy, kvtiny, jež bývají

považovány za znamení : schnoucí rostlina znamená nemoc neb smrt,

duše ženy souvisí s životem stromu, svží rostlina je znamením vrnosti
ženv, díví istoty. Suchá hl, rozkvétající, když je zaražena do zem,
vstí královskou, biskupskou dstojnost, prozrazuje svtce, znamená od-
puštní híšníkovi, svdí o nevin odsouzence, potvrzuje zázrak. Strom
zasazený píi narození dcka je symbolem jeho života. Strom v kosmo-
gonických pedstavách je symbolem svta. Víra v znamení strom a

kvtin vede k mnohým povrám a zvykm. Dále krev, mléko, víno,

voda vstí nehody i smrt. Zvláštní víra se váže k zvíatm, jež bývají

považována za talisman, pinášejí štstí neb neštstí, neb na jejich život
je závislý život lovka.

V druhém oddílu jsou vyloženy povry o noži, jenž svým leskem
nebo ezem naznauje, jak se vede jeho majetníku a bývá i jinak k po-
vrám užíván, pak o prstenu, šátku, ástech odvu a rzných jiných
vcech, lovkem na památku zanechaných, z nichž soudí se na jeho

i *) Zvláštní význam mají svíky jako symbol života, neb jako zna-
nvní budoucího osudu, a rzné nástroje hudební, píšalky, housle, jež

wym hlasem prozrazuji vraždu, varují a vstí. Od prastaré doby je pi-

•) Nadpirozená moc vlas (na str. 51): Nár. Vstník 4. 19 9 (127); „Baba horší
ne/.l. ert" (24—25); Nár. Vstník 2. 1907 (10 i) 2 (Vlas Zlatovlásky).
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kládána zrcadlu kouzelná moc: lze v nm spatit osudy vzdálených lidí,

zamýšlené iny, rozhodnout o poctivosti lidí, a slavná jsou kouzelná

zrcadla Alexandra Velikého, knze Jana, Virgila. Kamenná socha oznauje
vrahy a padouchy, nebezpeí hrozící mstu. Carodjství provozuje se

s voskovými figurkami, jež probodeny pinášejí nemoc neb smrt lidem,

které zpodobují. Vodní hladina, rozpuštná tuš, usazenina kávy jsou

vštebnými prostedky, kameny vlhnutím neb puknutím vstí neštstí

a smrt.

Polívka ve všech pípadech snáší hojný materiál, nejprve z lidové

tradice, z pohádek a povstí, z historických doklad a konen z lido-

vých povr.

289. Zvíecí švagi.

KHM. 197. Viz též 82 a; 163.

Musáus (ed. Meyer II s. 66—102) z r. 1782. Marnotratný hrab
schdné, bydli s temi dcerami a ženou v lesním zámku, loví v povstném
lese. Medvd vynutí na nm dceru Wulfildu, orel Adelheit, delfín v ryb-

níce Bertu za chof, pijíždjí pro n po sedmi dnech, nedlích, msících
jako princi v skvlém prvodu a unesou je. Hrabnka porodí pak syna

Reinalda, jenž, když dosp e, jde sestry hledat. Švagi Albert Medvd,
Edgar Orel (Aar) a Ufo Delfín jsou zakleti, bydlí v jeskyni, na strom,
v rybníku, mní se jen každý sedmý den (týden, msíc) v lovka. Dají

Reinaldovi chlupy, pera, šupiny, jimiž je mže volat na pomoc. Reinald

jede na kouzelníka, který je zaklel. Spatí v horách zámek, ped kterým

se pase erný býk. Býk jej vezme na rohy a vyhodí do vtví hrušky,

pak ryje do stromu. Reinald zavolá medvda, jenž býka roztrhá, ale

z býka vylétne kaer. Reinald zavolá na nj orla, z kaera pak vypadne
zlaté vejce do rybníka, ryba je vyvrhne na beh. Ve vejci je klíek ke

hradu, v nmž spí dívka, u ní leží tabulka s tajným písmem. Reinald

tabulku rozbije, tím zruší kouzlo. Dívka Hildegarda je dcera pomoan-
ského knížete Radboda, byla zaarována Zornebokem, srbským knížetem,

jejž zamííla. Byla s bratry na honech u hrabnky z Vohburgu, své tety,

Zornebok zmnil se v kon, blouše, ^odnesl ji do onoho zámku, zaklel

bratry i s jejich íšemi. Pak vpadl do Cech, kde vládla Libuše. Ale Libuše

nad ním zvítzila a Zornebok byl zabit rytíem, jemuž dala kouzelnou

zbra. Reinaldovým inem je vysvobozena Hildegarda i její bratí. Albert

si koupí panství Askanii, založí msto Bernburg, Edgar v Helvetii postaví

Aarburg, Ufo dobude ást Burgundska a nazve ji Delfinát (Dauphinée)
— jejich íše mají ve znaku medvda, orla, delfína.

Tuto erbovní povst má již Basile v Pentameronu IV 3, kde vystupují

sokol, jelen a delfín, místo býka drak, není však zmínka o vejci s klíkem
a o kouzelném spánku dívky. Musáusova povídka byla tištna též jako

lidová knížka a peložena do eštiny. Její text pechází do lidové tradice.

Vedle toho je však skupina text, ukazujících na jiný pramen. V nich

princ nabývá lstí létacího plášt, neviditelné apky od bratí hádajících

se o ddictví, a netvorem bez duše je sám arodj. Látka o Zvíecích

švagrech souvisí s látkou o Zmizelé žen a netvoru bez duše.

Archiv 31. 1910 (273) 78; Onukov 167; Groome 46; Federowski

341; Zbirnyk I 7; Znamení (44); ElpI 5.
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Žaloba na znásilnní.

Žena (dívka) žaluje, že byla znásilnna. Násilník odsouzen, aby jí

zaplatil, ale pak vyzván soudcem, aby žen peníze odejmul. Zena peníze

ubrání, soudce ji odsoudí, pro nehájila stejn horliv svou nevinnost.

Nár. Sborník 2. 1898 (114); Nár. Vstník 2. 1907 (246) 17.

Zena koná za muže úkoly, ukládané mu záletníkem.

Muž má ženu nadpirozeného pvodu. Král si ji zalíbí a aby muže
znic.il. ukládá mu nemožné úkoly. Zena však úkoly vykoná.

Šejn II 20. 81, 222; Jastrebov 7; Onukov 126, 152; Hnatjuk

Archiv 21 (294) 30; Nár. V. 2. 1907 (103) 3; Hnatjuk Zbirnyk III

Legendy 30.

292. Zena, která nejí.

Kladské povídky II 9. (14).

Lakomec hledá ženu, která nejí. Dívka jej podvede, pedstírajíc,

že nejí, po svatb jí a utrácí mnoho. Lakomec se utrápí. Umíraje chce

ji vyddit, ukazuje na ni prstem a stžuje si tm, kteí pišli poslechnout

poslední vli, že „všecko jí". Pak ume, žena vykládá, že muž odkázal

„všecko jí".

Lett. Schvvánke 14.

Píbuzné žerty: Lakomec odvyká jíst, až ume, sluha ddí. Hrin-

enko II 235. — Duchovní uí dívku nejíst, až dívka ume, duchovní
ddí. Archiv 29. 1907 (474) k str. 147. . 5.

293. Zena úmysln bezdtná koná pokání.

Nár. Vstník VI V 1899 (160); Znamení života (20).

294. Zena vysvobodí muže z tureckého zajetí.

Povídkv o vrnosti ženské (Nár. Vstník 6. 1911. s. 1— 15.)

KHM. 218.
'

Povídka vznikla v Nmecku v XV. stol. z místní povsti mohuské
a vlivem dvou motiv: o opuštné žen, hledající muže v mužském pe-
vleku, a o znamení vrnosti ženy. První motiv, jenž se vyskytuje již

v XIII. století ve Francii v chantefable Aucassin a Nicolette, rozvil se

v látkách „Sázka o vrnost ženy", druhý v látce o Záletnících, tresta-

ných vrnou ženou.

V mohuském chrámu byl náhrobek a nad ním zavšena košile

i mnišský háv. Vázala se k nmu povst o žen, která vykoupila, jsouc

pevleena za muže, svého chot z tureckého zajetí.

Koncem XV. století je z Mohue „Meisterlied" o hr. Alexandrovi
z Mohue. Alexandr oznámí náhle žen, že pojede do svaté zem. Zena
mu na pokyn andla dá košili, jejíž stálá blost bude mu svdkem její

vrnosti. Hrab je zajat a zapražen do pluhu. Sultán zví o významu
jeho košile, pošle posla do Mohue, aby hrabnku slibem, že zajatce

propustí, svedl. Hrabnka na radu andla v mnišském odvu jede za

poslem, hrou a zpvem dojme sultána, jenž dovolí domnlému mnichovi,
vzíti si sebou jednoho zajatce. Hrabnka odvede hrabte dom, ped
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návratem jej však opustí, pivítá jej doma v ženských šatech. Tchyn
žaluje, že byla celý rok pry. Hrabnka objeví se jako mnich, prokáže,

že ona vysvobodila muže. Pozdjší tisky chybným tením kladou dj
do Met.

Píse byla brzy znovu zpracována pod názvem I )er Graf von Roni

(tisk z r. 1510). Zázraná košile a andlská zjevení zmizely. Pohanský
král pošle posla k hrabnce s listem, že zajatce propustí, pijede-li si

pro nj. Hrabnka, bojíc se o svou est, odmítne, ale jede za poslem

jako mnich s harfou atd. (hrabnku pomlouvají pátelé).

Ob písn — jež mají vložky písní, hrabnkou zpívaných byly

asto tištny, zpracovávány i hrány jako drama. Hojná tradice nmecká
ukazuje k nim, ale má své odchylky. Rozšíení do jiných zemí je ne-

patrné. (Chorvatsko, Litva, Rusko.)

V jihoslovanských epických písních vyskytuje se astji látka, sa-

mostatn zpracovaná, v níž žena, neb sestra, vysvobozuje Turky zajatého

haj luka (Marka) z vzení, pevleena jsouc za muže, bu násilím neb
lstí. S nmeckými shodují se tyto písn jen v nedležitých jednotlivostech,

není však mezi nimi pímého píbuzenství. Liší se naopak práv v základních

motivech: jihoslovanské texty nemají pout do sv. zem, navazují na

motiv o hrdinném dveti, jež jako muž táhne do boje, a kreslí také

podle skuteného života.

Ruská píse o Stavru Godinovii je založena na podobném mo-
tivu. Staver se chlubí u Vladimíra svým majetkem, je vržen do vzení,

jeho žena má být pivezena. z.ena však pijede pevleena za vyslance

krále zlaté ordy, chce vybírat da, podrobuje se mužským zkouškám,
chce, aby nkdo hrál na „gusli". Když je piveden Staver, odpustí vy-

slanec za nj dan a dá se pak poznati. Je známo nkolik pepis. Pí-
buznost s písní nmeckou nelze pedpokládati, a také ne s jihoslovan-

skými. Vznik na ruském severovýchod a na slovanském jihu je bez

pochyby samostatný. Patrn byla pvodn skupina látek o dívce neb
žen v mužských šatech (jejíž vliv vidíme v látkách o „Sázce"), která

samostatn se rozvíjela v podob písní, a v Nmecku byla upravena

k povstem o vykoupení zajatce s tureckého zajetí.

O návratu z tureckého zajetí je mimo to celá skupina jiných látek,

v nichž zajatec je z otroctví penesen zázran do své zem pomocí
svtce, k nmuž se modlí, neb je propuštn proto, že áp, jenž u nich

doma sídlí, jej tam na východ pozná a p. Viz KHM III (527).

Archiv 33. 1912 (602); Znamení života (49).

295. Zena zvdavá — muž rozumí ei zvírat?)

KHM I (132) pozn. 1.

Schéma: Muž, jenž rozumí ei zvíat, smje se, když slyší zvíata

na dvoe hovoit. Zvdavá žena chce vdt, emu se muž smál, a trvá

na svém, i když s ní muž sdlí, že musí zemít, prozradí-li své tajemství.

Muž je smuten, slyší však kohouta vykládat na dvoe, že je škoda do-

brého pána: ml by radji ženu bít, až ji zvdavost pejde. Muž se ídí
radou a žena zkrotne.

*) Zvláštní je motiv, že sndením hada nabývá rek znalosti ei zvíat. Kallas

52; Hnatjuk Archiv 22 (307) 345; Hrinenko II 90.
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Staré texty indické, arabské, perské, turecké atd., v Evrop již

u Morliniho (. 71) a Straparoly (XII . 3). Texty lidové z celé Evropy

a z Afrikv.

Polívka referuje (Nár. Vstník 9. 1915 s. 228—230) o práci A.

Aarneho: Der tiersprachenkundig-e Mann und seine neug-ierige Frau 1914.

Aarne sebral mnoho látky (z Finska 62 text), ušly mu nkteré slovanské.

Rozeznává východní a západní versi, uznává pvod indický; pro západ,

kde je doložena literárn v XIII. století, stanoví pozvolný vývoj nové verse.

V Evrop se šíila z jihovýchodu na západ a sever, v západní Evrop
je velmi málo známa. Druhá západní verse vznikla také na pd asijské.

Šapkarev 135, 168, 182, 229; Hnatjuk IV., 17; Nár. Vstník 2.

1907 (104) 13; (298) 26; Hnatjuk Archiv 21 (300) 17, 18; Nár. Sborník

2. 1898 (100) k str. 212; Archiv 29. 1907 (474) k str. 68—71 . 1;

Basset 108; Rozdolškyj 46; Damas 7.

296. Ženich zbojník.

KHM 40.

A. Zbojníci pepadnou mlýn, mlynáova dcera je pobije, hejtmana

zraní. Hejtman pijde pro ni jako zámožný ženich, zve ji na svj zámek.

Dívka jde navštívit zámek v lese, radí se s poustevníkem; zámek je

prázdný, v posledním pokoji jsou mrtvoly. Dívka se tam schová do
sklepa, zbojníci pivedou dívku (prince), již zabijí, usekají jí prsty s prsteny,

jeden padne schované dívce do klína. Dívka v noci prchá, zbojníci ji

pronásledují se psy, dívka skryta v strom, oklame psy i zbojníky. Po-
druhé dívka skryta na vozech pod kožemi, zbojníci ji nenajdou. Hejt-

man pijede pak k svatb se zbojníky, dívka uchystá vojsko. Vypravuje
o svatb „sen" o své návštv v zámku, ukáže však na konec prst

s prstenem, zbojníci jsou schytáni. (Varianty: dívka je vylákána a une-

sena hejtmanem na jeho zámek, pomáhá bab v kuchyni, postaví za

sebe loutku ke studni a prchá. — Moralisující novely s pomocí andl,
s incestem mezi synem a dcerou dívky, zbojníkem unesené a znásilnné atd.).

B. Dívka se vsází, že pjde v noci na hbitov (k šibenici), jde

a pivede kon s nákladem vcí, zbojníky uloupených (Srv. sázku v látce

Fext). Zbojníci se jí chtjí pomstít, náelník pijde pro ni jako ženich

atd. jako A.
C. Dívka slouží v hostinci (u kupce) vsadí se, že pjde v noci na

hbitov (k šibenici) pivede kon s loupeží. Náelník lupi za ní pijde,

když je sama doma. Dívka jej vláká do sklepa a zave. Variant: zboj-

níci vyíhají dívku u lesní kaple, kam se chodí modlit. Dívce se zázra-

kem oteve zamená kaple a opt se uzamkne, zbojníci ji nenajdou.

„Alibaba" (35—38); Hnatjuk IV 32; Sumcov 1; Šapkarev 287;
Rokossowska 29; Archiv 36 1916 (568) 106; Šejn II 105; Elpl 6;

Zbirnyk I 14; Rozdolškyj 74, 77; Malinowski (68) II (149); Ciszewski

245—248; Groome 47 ; Onukov 13, 93; Bnkerll2; Hrinenko I 170;
Nár. Vstník 2. 1907 (23) 16.

297. Ženina láska.

A. Gesta Romanorum (ed. J. V. Novák) 30: Král, rozhnvaný
na rytíe, chce mu odpustit, pijde-li k nmu pšky i jízdmo souasn*
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pivede-li sebou nejvtšího svého pítele, šaška a úhlavního nepítele.

(Srv. „Chytrá dcera").

Rytí ekne žen, že chce v noci zabít poutníka, jenž u nich pe-

nocuje, pro peníze. Žena souhlasí, ale rytí tajn poutníka propustí, za-

bije tele, dá je v pytli žen, aby prý mrtvolu pochovala*). Pak jde

s psem, dckem a ženou ke králi, jednou nohou po zemi, druhou na

hbet malého koníka.

Král se ho ptá po píteli, ukáže mu psa, uízne psu ucho,
|

utee, zavolá jej a pes radostn pibhne. Král se ptá po šaškovi, ukáže

mu své dcko. Když se král ptá po nepíteli, udeí rytí ženu (pro

prý nestoudn vzhledá na krále), a žena ihned jej obviní z vraždy poutníka.

Tento motiv je vložen^ do látky „Starci zabijeni" v starofrancouz-

ském textu z XIV. stol. o Šalamounovi Syrském.

Thema: žena nepítel, pes pítel, objevuje se v tradici též samo-

statn: Nár. Vstník 1. 1906 (49); 2. 1907 (182) 10; Hrinenko II 65.

Také motiv, že muž pedstírá vraždu (zkoumaje pátelství) a je

všemi zavržen — i ženou — jen pítelem neb bratrem chránn, objevuje

se v tradici samostatn (Disciplina clericalis 2 kap.). Rokossowska 73;

Damas 4; oapkarev 59, 208; Ciszewski 158. Nkdy je vložen do látky

o tech radách, z nichž tetí zní nesvovat žen tajemství. (Viz Rady

kupované.)

B. Král chce zkoumat vrnost manžel. Nutí muže hrozbami, aby

opustil ženu, ale marn. Pak nabízí žen manželství, bude-li svobodna,

žena muže zabije.

Nár. Vstník 2. 1907 (105) 15; Kavkaz 3.

C. Samostatné žerty: žena íká muži, jaký by mu vystrojila skvlý

poheb. Muž se staví mrtvým, žena jej dá na rychlo nedbale pochovat

(Morlini . 23). Nosii zavadí rakví o ze, „mrtvý" vstane". Když pak

muž opravdu zeme, napomíná žena nosie, aby dali pozor. Jiný píklad:

Žena íká muži, že by za nj dala život. Muž ekne, že pro nj veer

pijde smrt, uváže koce skoápky na tlapky, schová se do pece. Zena

slyší cupat ve tm, kií na „smrt", že muž je v peci.

Jastrebov 32; Sapkarev 47.

298. Ženina mstivost.

Muž se modlí, aby jej bh uchránil ženské mstivosti. Druhý muž

se nebojí, bije ženu. Žena jej tajn vydá v ruce derviš, kteí jej rok

drží jako šílence v zajetí a bijí. (Píbuzná je látka: Léka proti svévli,

kde žena muže prohlašuje za lékae, jenž musí býti bit, aby léil.)

Sapkarev 51.

299. Ženy-„dáblice" (husy a p.)

,
Princ, vychovaný v ústraní, spatí náhodou tajn ženy, je varován,

že jsou to áblice (husiky a p.). Je tázán, co pokládá za nejhezí,

praví, že áblice (prosí otce, aby mu koupil „husiky").

Nár. Vstník 1. 1906 (49); Gabršek III 17; Wisla 1896 (7 95).

*) Vyskytuje se samostatná anekdota obráceného typu: zabitý lovk je pocho-

ván; ale když má být prokázána vražda, je místo mrtvoly koza a p. Bvinker 3; Lett.

Schwanke 29.
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300. Zeni/ odnášejí na zádech z pevnosti muže.

Nár. Vstník 6. 1911 (1).

Zeny stvoeny z psího (opíího, ertova) ocasu.

Nár. Vstník 1. 1906 (51).

302. Živý sen o nebi.

Gesta Romanorum (vyd. J. V. Novák . 51): Ti tovaryši mají

veer jen jeden chléb. Smluví se, že jej ráno dostane ten, kdo bude
mít nejlepší sen. V noci tovaryš, jenž jim to poradil, chléb sní. Ráno
jeden tovaryš vypravuje, jak ve snu vystoupil do nebes, druhý, jak ve
snu byl v pekle. Tetí íká, že mu andl ukázal oba tovaryše v nebi a

pekle, kde mají vn zstat. Proto prý vstal a chléb sndl. Viz též

Disciplina clericalis 20; G. G. Cinthio I 3 a j.

V lidové tradici vykládá se anekdota v rzných obmnách (fará
s dráteníkem, s cikánem o zajíce a p.).

Nár. Sborník IV V 1899 (149) 5; Hnatjuk IV.. Anekdoty 10; Nár.
Vstník 2. 1907 (244) 3; Holuby (326); Zft. f. 6. Volkskunde 3. 1897
1377) k str. 326; Václavek 1897. 35; Hnatjuk Archiv 22 (301) 10;

303. Živý sen se smšným probuzením.

Muži se zdá o pokladu na pustém míst. Chce si místo pozna-
menat, nemá nic po ruce, tedy se skrí . . . Pak se probudí. Jindy zavede
živv sen muže k rznému styku se ženou.

Znamení života (53); Nár. Vstník 7. 1912 (222) Arlotto.
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Archiv — Archiv fiir slavische Philologie, n-d- Jagié.

Ardali V. Ardalic: Národn pripovijetke íz Bukoviee u Dalmaciji. Kom. napisao

J. Polívka. Zagreb. 19J8. Otisk z Zbonik za nar. život i oby. južnih Slavena XIII .

I

Artin — Contes populairea inedita de la Vallée du Nil, tra I iits . . . par S. E. Yacoub
Artin Pacha. Paris 1895. Nár. Sborník. II. 1898 (93

Báj. drnbli/. Bájeslovné drobty z lidových podáni. Sborník filologický 5. 1915 (61— 75).

Bassct — Nouveaux contes berbres . . . par René Busset. Paris 1897. N.ir. Sborník
III. 1898 (121—122).

Búnker | R. Bunker: Sehwánke, Sagen u. Marchen in heanzischer Mundart. I.pz.

1 ii)i. ár. Vstník lil. 1908 (13—20).

Cercha — Bašni ludowe . . . przes S. Cercha (Matervaly antropol.-archeol. i etno-

graficzne. I 18%). Zít. í. 6. Volkskunde III. 1897 (188—190
'.ewfki — S. Ciszewski. Krakowiacy. Kraków 1. 1894. Vl. 1895. 355—368).
Archiv. 17. 1895 (572-583).

Cosuuin — E. Cosquin: La legend du Page de Sainte-Elisabeth de Portugal 1912.
— Le conte du chat et de la chandelle. 1912. Le magicien et son Apprenti 1^13.

Archiv 35. 1914 (514—524).

Damas — Contes de Damas. Reccuellis et traduits . . . par J. Oestrup. Leyde 1897.

Nár. Sborník III. 1898. (100-103).
Dykariv lanoi pa.iurani 36ipnK- Y JIbbobí II 3. |\Iitrofan Dykariv: pohádky

a anekdoty) Archiv. 21. 1899 (2-8—290).

Dv povidky — Dv povídky v eské literatue XV. stol. Praha 1889.

EIpl — Rada pohádek a povstí, nasbíraných v Líšni u Brna na Morav. Napsal

MUDr. F. Elpl, Praha 1904. Zft. f. o. Volkskunde 11. 1905 (136—13-).
Federowski — Lud bialoiuski na Ru-i litewskiej. Materyalv . • • zgromadzone . . . przez

M. Federowskiego. W Krakowie 1897. Nár. Sborník' IV. V. 1899 (138 147)

Frey — J. Freys Gartengesellschaft 1556. Hrsg. v. J. Bolte. Túbingen 189Ó. Nár.

Sborník III. 1898 (125—126).

Gabršek — A. Gabršek: Národn pripovedke v Soških planinah. Gorica l-il 1894.

III 1896. — Zft. f. 6. Volkskun 'e 1. 1895 (186—188) II 1896. (187-189).
Gavrilovi — A." Far.pnaoi •.nl-i: .li.a.iecei epncknx iiapoamix npiiiionc ;iai- a. Bc<

1906. Archiv 29. 1907 (469—473).
Gonet — Opowiadania ludowe z okolic Andrychowa . . . spisal Szymon Gonet. (Mate-

ryaly antrop. arch. i etn. vyd. . . . Akad. Um. w Krakowie IV. 2). Zft. f. 6. Volks-

kunde J. 1901 (195-199).
Groome — F. Hindes Groome. Gypsy Folk-Tales. London 1899. Nár. Sborník N. 1900.

(215-226).
Hnatjuk legendi/: 11. liianoK: . k tiii.lii 3 XÍTapCBKoro 36ÍpHHKa (3annCKH aa-

yKOBO TOBap. im LQeBHeHKa XVI. 1897. 2.) — Nár. Sborník III. 1898. s. 103.

Hnatjuk Zbirnik III. — KTiiorpaHmiiíi 36ipHHK lion. im. 1 1 Iiaaaiika). T. III.

F.Tiiorp. MaTepiiHJiB 3 yropcBKoi Pycn. 3i6paB 15. HumoR. I . I. .baenaa i ho-
bc.ií. y JIbbobí 1897. Nár. Sborník "lil. 1898. (107—113).

Hnatjuk IV', — ETHOrpa4>ÍHHHÍÍ 36ÍpHHK. T. IV. Kniorpa 1'iaiíi M.iTi-piaan .i Vrop-
ckoí Pycn. 3i6paB B. FnanoK T. II. Y JIbbobí 1898. Nár. Sborník IV. V 1899
(130—138).

Hnatjuk III. — Ivraoi pa.|'iaai Man pi>ua .i Yropca<oi Pycn. 3Í6paB B. Huiina; III.

y JIbbobí 1900. — Nár. Sborník 7. 1901 211-217 .

Hnatjuk IV. — F.Tnorpa.|'i>nii Maivpi>i:ni 3 Yropckoí Pycn. 3i6pafi T>. FftaTiOK IV.

y JIbbobí 1909 otisk) a Archiv 31. 1910 .594—603 .

Hnatjuk Archiv 21.22. Fa hoi-pa-Haiinii 36ÍpHHK. Y JIBBOBÍ. lil. IV. (H. V. Hnatjuk:

Materialv z ruských distrikt sev. Uher. - Archiv 21. 1899 .290-302*: 22. 1900
(300—310).

Holuby — I. L'. Holuby. Povésti a rozprávokv z Bošáckej doliny. 1896. Nár. Sborník

II. 1898. 101-104).
Hrinenko — B. ]{ rpHHieHKO: • » i ikh pa.naccKie Maicpia.u.i. "lepiUfiOl 1

II. 1897. Avchiv 21. 1899. (263-270) (273—285).

Národopisný vstník XIII 14
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Jastrebov — MaTepiajoi no 3THOrpa$ÍH HOBopocciiícKaro Kpan, coópannbie . .

B. H. 9crpe6oBíon>. Oaecca 1894. Archiv 19 1897. (263—268).
lurkschat — C. Jurkschat: Litauische Márchen u. Erzáhlungen I. Tilsit Heidelberg 1898.

Slornik 6 1900 (212—215).

Kallas — O. Kalia*:: Aihtzig Márchen der Ljutziner Esten. Jurjew 19C0. Nár. Sborník
7. 1901 (217—225).

Kavkaz CxadKB CoépaHHJ! B<X iiiii;i!iiiiik;im'i 3aKaBKa3CKo3 VMímvu.CKoii cem-
aapiS. TniMiici. 1896. Nár. Sborník. II. 1898. (104— 08).

KHM. Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmárchen der Briider Grimm. Neu be-
arbeitet von j. Bolte und 1. Polívka. Lpz. I. 1913; II. 1915; III. 1918.

Kulda IV. — B. M. Kulda: Moravské nár. pohádky a povsti. IV. Praha 1894. —
— Archiv 19. 1897 (241 — 243). (Texty v knize jsou íslovány chybn: 1. 2. 3. 4.

6 7. 8 atd. Referent ísluje po ad správn. Liší se tudíž jeho ísla od
knihv tak, že jeho . 6 je chybné íslo knihy 7, jeho . 7 je íslo knihy 6, jeho

8 islo knihy druhé 7. jeho . 9 v knize 8, a dále každé íslo referátu je o cifru

i než v knize.)

Lett Schwánke — Lettische Schwánke, iibers. v. M. Bohm. Reval. 1911. Archiv 33.

1912 (603 an.).

Malinowslci - L Mahnowski : Powiešci ludu polskiegr> na Sla.sku. W Krakowie 1899.
— Zft. f. 5. Volkskunde V. 1899 (139—142). II. Sla.sk Górny. W Krakowie 1901.
— Archiv. 26. 1904 (457—470).

Mallorca — Márchen aus Mallorca. Gesammelt vom Erzherzog Ludwig Salvátor. Lpz.
1896. Nár. Sborník 1897 (141—144).

Onulcov. CtBtpHi.iH CKaaKH. Cúopmikh II. E. QHiyKOBa Ckt. 116. 190S. Archiv
31. 1910 (256—287).

Rokossowska. Bajki ... ze wsi Jurkowszczyzny . . . Žebrala Zofia Rokossowska 1897.
Nár. Sborník III. 1898 (113-120).

Romanov VI. I 1' PoMaHOBT.. BaopyccKni CCopmiKT.. Bun. VI. 1901. (Otthckk
MaBt.cTiíi OT;it..ienÍH pycc. fl3BiKa n cviobcchocth IImit. Ak. HayKt. IX-

• 1.

Rozdolškyj. Halvcki národní kazky. Zibrav Osyp Rozdolškyj. Etn. Zbirnyk VII. Lvov
1899. Zft. f.'6. Volkskunde 7. 1901 (93—98, 130—134).

Rozdolškyj Noicly. Halycki narodni noveli. Zibrav V. Rozdolškyj. Etn. Zbirnyk Vlil.

U L'vovi 1900. — Zft. f. o. Volkskunde 8. 1902 (143—W).
Šapkarez'. Bl.il.xcKn Ki.ri, npiika:sKin b bi> IIIanKapcBa „Cúopmik" i> or i, BtJirapCKH

!iapo;viiii vMOTBOpcnnH kii. VIII.—IX. Co^iim 1892. (Otisk z CóopniiKx :;a nap.

peHRJi Kli. XVIII. 1 Co$H51 1901.

šejn. MaTepiajiu ;lim iksyhíhí* ÓLua n xsaxz pycc. nacc.icnÍM . . . coópamiuc . .

II. 6. IlIeiiHOMi.. I.' II. Ckt. 116. 1893. — Archiv 19. 1897 (247-262).
Stopka. Materyaly antropologiczno -aicheologiczne i etnograficzne . . . A^-ad. Um.

w Krakowie. T. III. 1898. (Sbírka O. Stopky ) Zft. f. 6 Volkskunde 5. 1899
(25-26).

Samcov. II. Cv.Miiot; i. 3Tl0flBi oút. A C. I IviilkiihI, V. BapuiaBa 1897. Nár. Sborník
III (123).

Václavek — M. Václavek : Valašské pohádky a povsti. Ze sbírek svých mládeži
vybral . Vel. Meziíí 18^4. (První mor. obr. knihovna . . . poádá J. Soukal
V. 18—20). — Archiv 19. 1897 (243-247).

Václavek II. — M. Václavek: Valašské pohádky a povsti. Ze sbírek svých mládeži
vybral . . . Vel. Meziíí 1397. (První . . . knihovna . . . Vlil. 15— 16). Zit f.

6 Volkskunde IV. 1898 (159-160).
Václavek 1897 — M. Václavek : Nkolik pohádek a povstí z mor. Valašska. Druhé

vyd. Praha 1897. Zft. f. o. Volkskunde IV. 1893 (160).

Václavek 1898 — M. Václavek: Valašské pohádky. Bohnice 1898. Zft. f. o. Volks-

kunde IV. 1899 (308—309).
Zbirnyk I. : Etnografinyj Zbirnyk. Vyd. Naukové Tovarystvo imeny Sevenka. I.

U Lvovi 1-95. — Zft. f. 6. Volkskunde II. U,96 (220—224).
Znamení života — Znamení života, pedzvsti smrti v lidových podáních, obyejích

a povrách. (Otisk z Nár. Vstníku XII.) Praha 1917.
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arodjná kniha

arodjnice
arodjnice jezdí na snm (145)

arodjnický ue
arodjník létá na plášti (31); p-

sobí zdáni. vou povode (50)

ekanka
ert a Káa 18C
ert a zvíe s dvma hlavami

ert dává rekovi nevstu (200) -^

ert domnlý unesen ertem sku-

teným
ert kajícný v. Kajícný ert 84

ert napálený v. Napálený ert 140

ert pstuje tabák 2 8

ert — podhozenec 169

ert pokouší mnichy (62, 86)

ert pomáhá nevinn odsouzenému

ert pokouší poustevníka temi híchy
ert pimražen na strom 101C
ert v kostele

ert v lahvi (24)

ert vaí koalku 114G; (24, 115).

ert ve mlýn (v hostinc , v zámku)
102A; 142D

ert vyvolává krupobití 116

ert zastelen myslivcem
ert ženich v. Lalija 10; M^olro-

vous 135; Napálený ert 14 D
erti na lakomcov hrob ii8

ertovy hádanky 140C; 91)

ertovy smlouvy 14 jB (23, 91. 93,

111)

ertovy staví y HOD (89, 99)

ertovy závody 140A (43, 72)

ertv švagr (173, 194)

ím jsou lidé živi v. Andl slouží 9

Dary zak'eté nevsty 225D flb2)

Dcera chytrá v. Chytrá dcera

Dcera kojí uvznného otce

Dcera miluje otce jako sl (97)

*) Do abecedního poádku látek, jež jsou opateny bžným íslováním ped hesly

jsou vložena jednak hesla pomocná pro tyto látky, jednak hesla látek, jež jsou ob"

sazeny nkdy v s upinách, zaazených pod jedním íslem. V obou pípadech jsou isla

uvedena za heslem. Cis ice v závorách znaí stránky, na kterých je o látkách v textu

jiném zmínka. Obsah, aby byl struný a pehledný, omezuje se na hesla nejnutnjší.

Motivy látkové v nm obsaženy nejsou.
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Vdictvi po otci

Dleni peené / I>C

Den bvt Pánembohem 115B
46 Dti a" Lidoužrouti (119)

Dti nevinn naené matky 246

47 Didonina lest

Mvá žena pomáhá dívce na pastv
49. Divá žena choti lovka [33, 121

1

50. Divka dobrá a dívka zlá (177. 194)

Dívka jde k bab? pro svtlo v. Va-
silisa 252

Divka jde v noci na hbitov v. Fext

63; Ženich zbojník 296B, C
Divka jedovatá v. Jedovatá dívka

254C
Divka, již nesmi osvítit slunce 171E
Divka koná za milence ti práce v.

Zapomenutá nevsta 268 I
; (69)

Dívka kvtina 120 (166. 172, 194)

Dívka líná v. Líná divka (pradlena)

124.

Divka mni pohlaví (155)

Dívka se smje rže 17 ID (89)

Dívka v mužských šatech do války

za otce (milence, bratra) (155, 205)

Dívky ptáci (37, 178, 193, 200, 201)

Dívotvorný klobouk 250

'louhy. Široký a Bystrozraký (111)

V. též Zázrani tovaryši

Dobrá a zlá divka. V. Dívka dobrá
a zlá 50

52. Doktor Vševd (112)

'omnle na den králem
54. Domnle v nebi a v pekle

55. Domnle zaarované dobyte
Domn ?le zázrané vci v. Unibos 250
Domnlý blázen 192 (15, 169)

Domnlý ert unesen skuteným er-
tem 38

Domnlý hada. v. Doktor Vševd 52

56. Domnlý hrdina (169)

57. Domnlý žebrák (114, 164)

Draci na most 19ó
58. Drak vynese muže z propasti

Drak ve skále v. Neznámý vítz 151

59. Devná šavle

60. Devo kíže (92, 161)

Devná panna v. Rozum a Štstí
225C

Drosselbart 192.

, cházi z úst spícího

> iše ženy v strom
El< gart, zlodj 271

sv. Eligius, ková V. Kristus a Petr

114 Re.

l.Escoufk v. Magelona 128.

sv. Eustach 123
Fanch Sconarnec v. Kdo dív se

rozzlobí

63. Fext (206)

Fortunalus (76)

Fridolín (56)

64. Fysiologus
Gabelinum, Mistelinum, Vagelinum
248C

65. Genovefa
66. Gregorius in saxo (92)

67. Griseldis (57)

68. Had a dít
Hádanka o vytrženém stromku (186)

Hádanka o zlatém zámku a zlatém
a stíbrném klíi (114)

Hádanky cisae opatovi 29
Hádanky ertovy 1400
Hádanky chytré dcery 79
Hádanky princezny nápadníkm 184;

254D
Hádanky sedláka císai 30
Hádanky v látce o Achigarovi 3
Hádanky v látce Starci zabíjeni 226
Hádanky v látce Ženina láska 297

69. Hadí koruna
Hadí lupínek 147D; (114)

Hádka o dva groše 282
Haigar v. Achigar 3

Hastrman v. Vodník 257, 258
70. Herzmaere (116)

Hexensabath 34
Hildebrand 149A

71. Himp-Hamp
72. Hloupá žena (52, 200)

73. Hloupý Honza 120C (64, 134)

74. Hloupý muž myslí, že je mrtev

75. Hloupý muž obstarává za ženu do-
mácnost

Holi straší po smrti 142E
Hoe a Štstí 160.

76. Hospodáíek (67, 138)

Housse partie 148
Hrášková princezna ( 7)

77. Hrbá uzdravený a hrbá potre-

staný (13)

Hrbái udušení v. Putující mrtvola

191A, C
Hrneku va (79)

sv. Hubert v. Jelen s kížem 81

Chlebové stevíce (89)

Chlupatý netvor, syn panny 233
78. Chránnec osudu (27, 116, 194)

79.*) Chytrá dcera (11,57,139,160,207)
Jean de Calais 254B
Jedovatá dívka 254C (178)

80. Ikaros

81. Jelen s kížem
Jezinky v. Bazalka 17

Ježek ženich v. Amor a Psyche 7A
82. Jidáš (92)

83. Jovinian

*) V textu chybné 78.
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84.

85.

80.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111

112.

113.

114.

115.

116

117
118
119
120
121

Kajícný ert (64. 138, 157)

Kajícný zbojník v. Madej 127

Kázání (41 i

Kdo dív promluví

Kdo dív se rozloh.' (43. 157, 173

1

Kdo sndl jatýrka v. Kristus a van-

drovní 115A
Kdo sndl peeni
Kobylí vejce (168)

Kocour, kohout a kosa

Kocour se svíkou
Kocour v botách
Kocourkov (13)

Koka-ert (53)

Kohoutek a slepika 205C
Koalka vyrobená ertem 114G (24.

115)

Kosoruka (96, 171)

Košile šastného lovka
Kouzelná lampa (32)

Kouzelná skínka duch Pikoio

Kouzelná skínka — stádo dobytka
Kouzelné kesadlo
Kouzelné dary — strom (25, 73,

87, 98, 158, 159, 194

Kouzelné dary — pytel, housle (87,

157)

Kouzelné dary — kyje (27)

Kouzelné dary — pytel (osel) s voj-

skem
Kouzelné ovoce (201)

Kouzelný dar zachránného hada

—

zlá princezna (172)

Kouzelný dar zakletého hada — zlá

princezna

Kouzelný konek 139E (73)

Kouzelný mlýnek mele sl 108 (74)

Kouzelný pohár plný dukát
Kouzelný ptáek (se zlatými vejci)

(76, 77, 114, 118)

Ková v nebi (71, 87, 98)

Kovlad (89|

Král ompilius, kterého myši sndly
Kr s iá a zvíe 7B
Krátkozraká nevsta 139C
Krikus — Krakus v. Himp — Hamp

98
Kristovo dtství

Kristova smrt (11)

Kristus a Petr (16, 70)

Kristus a vandrovní (27, 72, 73)

Knpobití — jak vzniká

Kesadlo 100K zcepenlý
Lakomcv hrob (100)

Lakomý slepec

Laliia (99)

Lamija (13)

Latinský student 248D
Lehké pokání (93)

Léka proti své vli (41, 112, 207

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132-

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152

153

154
155
156
157

Leonora
Lépe trpti v mládí než v stái (sv.

Eustach)
Lepší latina 248A
Lidožravé tele (168)

Líná dívka

Líná pradlena

Lživé povídky (131, 194, 195)

Madej (46, 60, 197)

Magelona
Manekine 95

Mariška (171)

Matrona z Efezu

Meisterdieb 272
Melusina (37)

Midasovy uši

Mléná dráha
Mluvící krucifix (27)

Mluvící pták 149E
Modrovous (13)

Moudrý hoch 3B
Mstivý svtec 114N, (116, 118)

Mše mrtvých
Mra
Muž hloupý 74, 75

Muž rozumí ei zvíat 295

Muž spadlý s nebe (51)

Muž zmnn ženou v psa (osla) 149D

My ti bratí 248B, (34)

Myší kožíšek

Nádor v krku 150D
Námluvy (1131

Napálený ert (24, 82)

Nasreddin (63)

Nathan der Weise 244

Nebojsa (73 157)

Nedlka (49B)

Nedlní práce

Nedopoítat se

Nektanebova lest (131, 169)

Nmá princezna 225C

Neplakat pro mrtvé

Netvor bez duše 285, 289

Netvor uprchlý z vzení 286

Neukojitelná ctižádost (195)

Nevdná žena (45, 114, 187)

Nevdný syn

Nevdk svetem vládne 20)

Nevrná žena 71B, (80. 94)

Nezasmálka (52, 92, 134, 161, 169)

Neznámý vítz — drak ve skále

(44, 79, 129, 142)

Neznámý vítz — závody komo
(114, 202)

Neznámý vítz — zlatovlasý zahrad-

ník (strupáek, 114)

Noe
Obchod v myšlenkách

. Obšencovy plíce

. Oedipus
Omlazení ženy ve výhni 114R
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Omlazeni žen šibalem (51)

Oslí kže v Myši kožíšek 138

Oslv stín v. Soud o pepjaté po- 183.

žadavkv 221

Osud lovka uren pi narozeni

Osud národ 23

159. Osud — souzená chudoba

160. Osud — Štstí a neštstí (25, 84) 184.

161. Otec, svn a osel

162. Paleek' 46C (143) 185.

Pani Pepice 155C
163. Panovník povolán znamením k vlád 186.

"

(105) 187.

Paseni zajíc a meni pravdy (111, 188.

113, 169) 189.

104. Patelin 190.

165. sv. Pavel

Peau áne v. Myší kožíšek 138

Peená ryba (kohout) oživne (61, 81) 191.

166. Peníz vracející se k majetníkovi 192.

Perníková chaloupka 46A
167. Pervonto 193.

Pikolo. V. Kouzelná skínka 98 194.

PÍ.vnik v. HospoJáíek 76 195-

P -átky a konce pohádek
169. Podhozenec

170. Podkovy opan pibité !""•

171. Podvržená nevsta
Podvržená žena 149F; 206C 197 -

172. Pohádky bez konce
173. Poklad pináší smrt (86) 198.

174. Poklad na most
Poklad Rhampsinitv 273 199.

175. Poklady
176. Poloviní kohout
177. Polyfémos (25, 167) 200.

Pompilius, jejž myši sndly 111
178. Popelka (37)

Poádná nevsta 139D 201.

Poselství do hutí (56)

Poselství s úkladným listem (56) 202.

Posunková e 248D
Le Petit Poucet 46C

179. Pout do íma a zápas s obry (19)

'out k sv. Jakubu v Kompostelle 203.

Požehnaná práce v. Kristus a Petr

114T 204.

Prášil (43. 92)

181. Pravda a Kivda (13) 205,

Princezna hrášková (97)

182. Princezna v krvpt zakletá trhá stráž

(145, 179. 181)
Princezna nmá v. Rozum a štstí
225C

Princezna nemocná uzdravena ovo- 206
cem 150E

Princezna Nezasmálka 150 207
Princezna ohrožená drakem ve skále 208

151 209
Princezna pasaka 171C

Princezna pyšná v. Pyšná princezna
192 Srv. 2U1C

Princezna zavená ve vži — princ

na létacím pístroji (101, 111)
Princezna spící 197, 201
Princezna závod! v bhu s nápad-

níky (111, 1411

Princezna zkouší nápadníky (113,

130, 180)

Princezny v podzemí (19, 128, 141,

157, 194)

Pro nebe (msíc) je vysoko?
Pro je osení ervené?
Pro židé nejedi vepové maso ?
Prodávaná odmna (112)

Prométheus
Proroci v pytli v. Unibos 250
Pjený kabát ped soudem 222 (134)
Putující mrtvola (192)

Pyšná princezna a pestrojený ná-

padnk (15, 57, 130, 144)

Rady dítte
Rady kupované (2ú7)

Rady ptáka
Randonnées v. etzové pohádky
205

Rek bojuje s draky na most a s

jejich ženami
Rek hledá lék pro otce krále

(128, 181, 194)

Rek posílán nkolikrát pro vzácné
vci (180)

Rek s poselstvím od krále princez-

n, mní se ve zvíata 181

Rek se zvíaty 151, 180
Rek, unesený vodní pannou, je za-

chránn ženou
Rek v sudu zavezen do lesa (145)

Rek získá princeznu temi úkoly po-

mocí vdných zvíat
Respice fimm
Rhampsinitv poklad 273
Ricdin — Ricdon (21)

Robert ábel 153C
Roztancované stevice (31, 130, 131,

180, 194)

R r zum a Štstí 225C
Rýbrcoul 104Ae zvíat v. Zena zvdavá 296

etzové pohádky
Šalme, nevdná žena Šalamounova

(106)

Samko Pták v. Mluvící krucifix 134
Samohybný vz 150A
Sázka o nos v. Kdo dív se rozzlobí 87

Sázka o vrnost ženy (204, 205)
Schlaraífcnland (92)

Sedm havran (171)

Sedm spá
Sedm (devt) Šváb
Sen o pokladu 175D



Polívkovy studie ze srovnávací literatury. 215

Sen o pokladu na moste 174

Sen o nebi 302
Sen se smšným probuzením 30J
Shyloclc (153, 167)

210. Silák slouží u sedláka (43, 62, 64

100. 133)

211. Silný Ctibor

Smšný prvoil 71 ; 1 ()A

212. Sirotek v Radhošti

213. Skvrny na msíci
214. Slib v nebezpeí
215. Sluha dobrý a sluha zlý

216. Sluha pravdomluvný, pán se vs.í/i.

že neselže.

217. Sluha vydává sebe za kralevie,

kralevie za sluhu

218. Smrt (24, 69, 70, 207)

219. Smrt Kmotra (194)

Smrtelná hodina v. Kristus a Petr,

114.U (100)

220 Sneewittchen
Snm arodjnic 34

Souboj silných služebník 211

Soud o libru masa z tla (153, 167)

221. Soud o pepjaté požadavky (59)

Soud Semjakinv 234
222 Soud o vymodlené peníze (112)

Souzená chudoba 159

223. Spasitel v kolébce

224. Spící vojsko v hoe
Spící princezna 197, 201

225. Spor o nevdu (180)

Spravedlivá smrt 219

226. Starci zabíjeni (207)

227. Staré panny po smrti

228. Strašidlo — krutý pán po smrti straší

229. Strašidlo — zlá žena po smrti straší

Strupáek 153
230. Svatí kradou jídlo — živá socha (190)

Svtýlka (Bludiky)
232. Syn nevinno naené matky, jemuž

se plní každé pán! (116)

53. Syn nevinn naeni panny
Šotek v. Hospodáiek 76

234. „Šemjakin sud"

235. Šibal slouží pod rznými jmény (19^)

ŠišLivé sestry 139B
236. Š.bálové lstí získají jídlo a piti

Šastný peníz (117, 120)

Štstí a Neštstí 160 [13, 25, 84)

Štstí pták (28. 80)

Štií pikázáni v. Pervonto 167

237. Švanda dudák (54|

Švec v nebi a v pekle (71)

238. Tabák vypstován ertem
Tajné soudy boží 8; l

' ; 41: 1 1 IX

Tanící zvíátka 150B
Tanec v trní (73)

239. Taneníci trestaní (89)

240. Thotný muž
241. Testament osla (psa)

Tou, Til Tot 125
Tutenliemdclifi) 146

Tresees 1 I9F
Trois bcjssus inéricstrels 19IC; 1-^1

Trojský kú (13)

242 Trubert (43, 102)

Ti citrony 171H; (194)

243. Ti doktoi
Ti nápadnici vdané žen\

Ti nápadnici v>vy (dívky) 266

!44. Ti i prsteny

Ti pradleny 125

Ti rady 194

Ii rady ptáka 195

245. Ti sestry a záletny princ

246. Ti sestry clít i muže, nejmladší krále

Ti zlaté vlasy 78
247. Ti ženy a nalezený prsten

248 Uená e
249. Uený pes

250. Unibos (13, 34, 43, 138)

Upír (Mra) 137

Upír ženich (88)

251. Útk v pytli

Valter a Helgunda (107)

252. Vasilisa (19, 194)

253 Vaticinium (13, 116)

Vdná zvíata 50, 106, 198, 199.

201, 285, 286

254. Vdný mrtvý (13, 130, 131,143, 145)

255. Vný žid

Veritas et Falsitas 181.

Vrná žena v Sázka o vrnost ženy

206; (50)

Vrný pítel 254E
256. Veronika

257. Vodník 2o8E
258. Vodník straší ve mlýn (100)

259. Vražda prozrazená písní (116, 202)

260. Vražda prozrazená sluncem atd.

261. Vražda syn i

„Všecko ji" 292

262. Vymnné ženy

263. Výmny (169)

Vymodlené peníze 222 (134)

264. Vzkíšená nevsta (žena)

Záhoovo lože 127

265. Záietnící trestaní ženou (137, 165.

194, 204)

266. Záletnici trestaní vdovou (divkou)

Zámek pokušeni 287; (77, 100)

267. Zámoská souložnice

768 Zapomenutá nevsta (19, 164, 200)

Zázraní umlci 225A
Zázraní tovaryši 51; 150A (141)

269. Zásvtí
Zkrocen! zlé ženy (90)

270. Zlatá rybka
Zlatovlasý zahradník 15 ^

Zlatý ptáek v. Kouzelný ptáek 110

Zlodj Elbegast (181)
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Zlodj Basin (Elegast)

odj mistr (27. 43. 185]

273 Zlodj Rhampsinitova pokladu
Zlodj krade pomoci mešního rouclia

5 Zlodj krade vejce pod ptákem
z hnízda (162)

Zlodj neviditelný

Zlodj prodává krádež okradenému
Zlodj pi výslechu se prozradí bez-

dným pohybem
Zlodj zpovídá se okradenému knzi

280. Zlodj žebrák
Zlodji kradou úl

Zlodji okrádají se navzájem (34)

283. Zlodji — zhojená pakostnice
Zmizelá žena — koupající se dívky
268A: 114!)

285. Zmizelá žena — netvor bez duše
(143.

.'mizela žena — netvor uprchlý z v-
zení (200)

287 Zmizelá žena — zámek pokušení
Znamení vrnosti ženy 265H

; (204)
288. Znamení života

Zpívající kost prozradí vraždu 259A
Zvíátka a Petrovští (22)

víecí švagi
Žába v oblieji 148B

290. Žaloba na znásilnní
Žena hledá zmizelého muže 7C
Žena hloupá 72

291 Žena koná za muže úkoly, uložené
mu záletníkem

202.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

^ena koná za muže ti práce na
sklenném vrchu 268 I

Zena která nejí

Žena mlsná v. Kdo sndl peeni 88
Žena nepítel, pes pítel (165, 207)
Žena úmysln bezdtná se kaje

Žena vysvobodí muže z tureckého
zajetí

Zena zlá a ert 18
Žena zvdavá — muž rozumí ei

zvíat
Zena zlá a ert 18
Ženich ert v. ert ženich 120, 135,

„ HOD
Ženich pták 7D
Ženich v studni 7E
Ženich upír (88, 130)

Ženich zbojník 135B
Ženich se zelenou bradou (zlatým

zubem) (13, 89)
Ženich zvíe 7A.B.C ; 1711

Ženina láska (165)

Ženina mstivost

Ženy „dáblice"

Ženy odnášejí na zádech z pevnosti
muže

Zeny stvoeny z psího ocasu
Židovský mesiáš 145C
Živá socha 230; 265G
Živý sen o nebi

Živý sen se smšným probuzením



LITERÁRN É-HISTO RICKÉ PRÁCE POLÍVKOVY.

Stejný zájem jako pro otázky jazykozpytné projevoval prof. Polívka

hned na poátku své vdecké a literární innosti pro rozmanité o t á z ky
lit erá r n - h i st O r i cké. O úkolech literární historie hledl si záhy

vypracovati uritý a pevný názor, jejž potom formuloval takto: „Nesou-
hlasím s tmi, kteí chtli by považovati literární historii jaksi za soubor
aesthetických úsudk o poetických plodech, a proto památky nepo-

etické z literární historie vyluují, nýbrž hlásím se k tm, kteí hlavní

úkol literární historie spatují ve vylíení duševního života
národa, ve vyšetení myšlenek, jež proudily, hýbaly
národem, a ve vyšetení vzniku, pvodu, pramen tchto
myšlenek a ovšem též ve vylíení literárního vkusu".
(Pedmluva k „Drobným píspvkm lit. hist.")

Dva literární historikové slovanští mli na smr a ráz jeho studií

vliv nejvtší a nejrozhodnjší. Byl to pedn Alexandr Pypin,
jemuž Polívka pozdji vnoval vele psané stati. Od Pypina nauil se

jednak oceovati plody slovesné nejen po stránce estetické a psycho-

logické, než i kulturní a sociální, jednak vážil z jeho spis podnty
k vlastní práci vdecké, k studiím látek povídkových a apokryfických,

jimiž se s poátku piln zabýval. Druhý literární historik, jehož spisy,

jak sám piznává, byly mu nevyerpatelným zdrojem pouení, byl

Alexandr Veselovskij, vynikající odborník v srovnávací historii

literární a v studiu látek povídkových a tradic lidových. Od Vese-
lovského osvojil si zejména pesnou metodu historicko-filolog-ickou,

která pedpokládá širokou erudici literární a zkoumání své opírá o bo-
hatý materiál srovnávací, erpaný ze zdroj písemných i tradiních.

Literárn-historické práce Polívkovy možno rozdliti ve dv sku-

piny
; první týká se rozboru starých památek písemnictví slovanského,

druhá novjší literatury.

I.

S poátku Polívka horliv se zabýval kritickým rozborem nkterých
staroeských památek literárních, jejichž vznik a pvod
nebyl dotud, jak náleží, stanoven. Rozbíraje pak jednotlivé památky,

ml vždy na zeteli v první ad hlavní úel : vyšetovati jejich prameny
a uriti místo jejich v literatue všeobecné. Byly-li prameny pedem
již daný, snažil se podrobným srovnáním uriti pomr eského zpra-

cování k pedlohám cizím.

První pozoruhodná práce Polívkova, „Dv povídky v eské
literatue XV. st." (Praha 1889), týkala se oblíbené v literaturách

evropských povídky o Griseld, ideáln trplivé a vrné žen,
a zajímavého pendantu jejího, povídky o žen n ev rn é. Pedloha
eského vzdlání povídky o Griseld zachované ve tech rukopisech

(musejním z r. 1459, kižovnickém z r. 1472 a kižovnickém z r. 1520),

nebyla dotud zjištna. Prof. Gebauer v úvod k lánku B. Spiesse,

jednajícímu o Griseld (Listy fil. IV, 61), poznamenal, že byla bezpochyby
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vzdlána podle pedlohy latinské nebo nmecké, dost možná z nmec-
kého vzdlání Steinhówlova. Pi tom naznail, že k definitivnímu ešení

této otázky bylo by potebí zevrubného rozboru všech text eských
a srovnání jich s textem Steinhówlovým. Práce té ujal se tedy Polívka

a ukázal, že se eská zpracování všecka zakládají na latinském vzdlání

Petrarkov a že oba starší rukopisy eské vyplynuly ze spolené ped-
lohy, pedpokládajíce peklad ponkud starší (ani z polovice XV. st.);

dále, že verse v rukopise kižovnickém z r. 1520 nesouvisí pímo se

starší recensí eskou, akoliv mnohdy podává stejná nebo shodná mista.

Tím byla otázka definitivn rozešena.

K druhé povídce o nevrné žen (Bryzelid), která je v rukopise

kižovnickém z r. 1472 zapsána hned za Griseldou, Polívka zjistil ped-
lohu v latinské skladb „Historia infidelis mulieris" (rukopis z let

1459— 60). Rozebrav dkladn její obsah a uriv prvky, z nichž se

skládá, dospl k pesvdení, že latinský text vznikl asi též na eské
pud (na Morav) a složen byl jako pendant ke Griseld, pi emž
skladatel užil reminiscencí z rozmanitých povstí v stedovku bžných
a oblíbených (mimo jiné z polské povsti o Valterovi a Helgund), ne-

dovedl však jednotlivých motiv spojiti v jednotný a ladný celek.

V téže dob Polívka pipravil k tisku další adu svých studií

ze staroeské literatury, jež potom shrnul a vydal s názvem „Drobn é

píspvky literárn-historické" (Praha 1891). Úel jejich

oznauje slovy: „Butež mé rozbory památek staroeských píspvkem
k poznání, jak naši pedkové umli osvojovati sob, na kolik umli
petvoovati, assimilovati sob dané látky západoevropské." Píspvky
jeho jsou zase založeny na bohatém materiálu srovnávacím a podávají

svdectví o širokém literárním rozhledu autorov v literaturách slo-

vanských. Ježto pracoval z velké ásti s materiálem rukopisným, který

sám sebral, studie jeho pinášely vždy nové poznatky; i když v pí-
padech složitých a tžkých nerozešiiy zvolené otázky definitivn, pi-
spívaly pece platn k jejímu ešení.

První píspvek týká se legendy o Veronice, v níž se vy-

pravuje o zázraném uzdravení pohanského vladae (Abgara, cis.

Tiberial uedníkem (obrazem) Kristovým. Autor promlouvá nejdíve
o vzniku povsti — je pvodu východního, — pak o rozmanitých
jejích versích v literaturách evropských a na konec podává rozbor
zpracování jejího v písemnictví eském. Krom tisk zachoval se eský
text legendy o Veronice ve tyech rukopisích: strahovském, miku-
lovském, universitním a kižovnickém. Výsledek, k nmuž Polívka dospl
srovnáváním všech známých text, jeví se takto. eské vzdlání za-

kládá se na latinské legend „Cura sanitatis Tiberii". Prvotní peklad
se nezachoval, byl však pedlohou pisateli rukopisu universitního. Ped-
pokládaný peklad prvotní byl pak podle jiného textu latinského pe-
pracován a doplován a toto pepracované vzdlání bylo zase ped-
lohou pro rukopisy strahovský a mikulovský. Z téhož pepracovaného
vzdlání eského vznikl dále docela volným vypravováním text rukopisu
kižovnického, který se od ostatních text eských i latinských znan
odlišuje.
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Druhá staf zabývá se legendami o vzniku a osudech
deva kíže. V eské literatue Polívka našel tuto legendu — krom
drobných reminiscencí (na p. v živote Krista Pána a v život Ada-
mov) — ve dvou rukopisech: strahovském a kižovnickém, jejichž

texty se shodují až na malé rozdíly; mly patrn spolený pramen. Aby
vyšetil tuto pedlohu, autor srovnává je s rozmanitými texty východ-

ními (staroslovanskými) a latinskými a dochází k výsledku pozoruhod-

nému, že eská verse zaujímá mezi nimi místo^ zcela samostatné. Jiné

mínní pronesl v referátu o práci Polívkov (CCM. 1891, 119) V. Tille

tvrd, že „eské texty jsou sdlány úpln na základ latinských plod
literárních," ale dvodu pro své tvrzení neuvedl.

K povsti o devu kíže v rukopise strahovském a kižovnickém pi-

pojena je legenda o Jidášovi, jejímuž rozboru je vnován tetí

píspvek Polívkv. Legenda o Jidáši vyškytá se v staroeské literatue

ve tech odlišných versích ; nejstarší je veršovaná legenda, z níž se za-

choval jen zlomek, dále legenda prosaická v Passionále a jiná verse

prosaická v rukopisech strahovském a kižovnickém. Zlomek veršovaný

a prosaický text v Passionále zakládají se na latinských pramenech.

Vyšetiti pedlohu text v rukopise strahovském a kižovnickém, dotud

neurenou, vytkl si Polívka za svj vlastní úkol. Nepodailo se mu
sice pímý pramen její najíti, ale ukázal aspo, že se tatáž verse vy-

skytuje v anglické veršované parafrázi bible „Cursor mundi" a v staro-

francouzské povsti o devu kíže mnicha Andria.

tvrtá staf podává další píspvek k výkladu románu o Apollo-
niovi, králi tyrském. Rozborem tohoto románu, pokud se vyskytuje

v literatue eské, polské a ruské, Polívka se zabýval již ve zvláštní

studii, kterou uveejnil v Listech fil. 1889.^ Výsledky, jichž se v obou
tchto láncích dopracoval, jeví se takto. eský Apollon zachoval se

ve tech rukopisích : musejním z r. 1463, bavorovském z r. 1472 a os-

solinském z r. 1537; krom toho v nkolika tiscích. Polívka srovnav

eské verse s latinskými a nmeckými, usuzuje, že v západní literatue

není dotud známo zpracování tohoto románu, které by se úpln sho-

dovalo s eským a o nmž by se mohlo tvrditi, že bylo pramenem
eskému vzdlavateli. Pokud se nenajde takový pramen, máme právo

vidti v eském román úpln volné a samostatné zpracování. — Pokud
je správné nynjší mínní F. Autraty, že eský Apollon není samo-

statným zpracováním, nýbrž že vznikl z téže (neznámé) pedlohy, která

byla pramenem nmeckých recensí, nelze zatím kontrolovati, ježto

Autrata nevydal své studie tiskem.

Z literatury eské pešel román o Apolloniovi do polštiny a ruštiny.

Polská verse Apollonia, zachována v Gestech Romanorum, zakládá se

na njakém eském tisku, nám dosud neznámém, který se však tém
až na nkteré podrobnosti shodoval dílem se známými eskými tisky,

dílem s nejstarším rukopisem eským. Polské vzdlání, ale jiné, než

se zachovalo v Gestech Rom., bylo zase pedlohou západoruského

zpracování Apollonia. Západoruská verse vzdlána byla potom njakým
ueným autorem v jazyce církevn-slovanském a z recense této vzniklo

konen nové zpracování, upravené v živé ei lidové. Vývody Polív-

kovy modifikuje M. Mrko v ten smysl, že se prvotní ruské vzdlání
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zakládá na polském textu v Gestech Roni. a že neteba pedpokládati

dv polská vzdlání (Die russische Ubersetzung des Apollonius von

Tyrus v Arch. f. slav. Phil. XIV, 1891).

Z eské pedlohy pešla do ruské literatury ješt také kronika
Brune víkovi, a to asi v polovici XVII. st. Ze ruské zpracování

této kroniky poízeno bylo podle eského vzoru, bylo již díve uzná-

váno, ale etné texty ruské nebyly, jak náleží, filologicky prozkoumány.

Práce této ujal se Polívka a v publikaci své „Kronika o Brun cvi-

koví v ruské literatue" (Rozpravy eské akademie t. III., ro.
1.. . 5. Praha 1892) dopodrobna srovnal vespolek etné texty ruské

a pokusil se o pibližné urení prvotního ruského pekladu, jakož i e-
ské jeho pedlohy. Rozbor text ruských ukázal, že je lze rozdliti ve

ti hlavní skupiny; texty první skupiny jsou velmi blízké textm eským.
Texty druhé skupiny podávají vypravování proti první skupin i proti

eským textm znan rozšíené rozmanitými menšími i vtšími episo-

dami a podrobnostmi. Konen texty tetí skupiny jsou zcela voln
a samostatn pepracovány. Srovnávaje pak texty ruské s eskými, na-

byl Polívka pesvdení, že žádný ze známých text eských neodpo-
vídá zcela pesn pekladu ruskému. Nepímo lze toliko tvrditi, že

pedlohou pro ruský peklad nebyl text rukopisu bavorovského, jak se

mnozí domnívali, nýbrž jiný njaký text, dosud neznámý (snad prvotisk

z r. 1565). K pojednání svému Polívka pipojil píslušné texty ruské

a sestavil je tak, že kombinovaný text skupiny první zastupuje tém
prvotní peklad ruský.

Se zvláštní zálibou Polívka studoval apokryfy a apokryf i-

cké motivy, v literaturách slovanských hojn rozšíené, ale málo
dotud prozkoumané. ím tžší byly otázky, jež bylo teba pi tom
ešiti, tím více ho vábily, aby se pokusil o jejich rozbor a výklad.

První ukázkou tchto studií jeho byl lánek „E^va n g e 1 i u m Ni-
kodémovo v literaturách s lo v a n s ký c h" (CCM. 1890-1). Ob-
jasniv nejdíve vznik a vývoj evangelia Nikodémova v literatue staro-

kesfanské. a západoevropské, vykládá historii jeho v písemnictví slo-

vanském. Výklady jeho mají proto dležitý význam, že jsou openy
vtšinou o rukopisné texty dotud nevydané, eské, církevn-slovanské
i ruské.

V eské literatue krom tisk evangelium Nikodémovo jest ob-
saženo v tyech rukopisích: strahovském z r. 1442, mikulovském z r.

1453, universitním z r. 1465 a kižovnickém z r. 1472. Text v ruko-
pise universitním zakládá se na latinské pedloze celkem známé, texty

v rukopisech strahovském, mikulovském a kižovnickém jsou pepisy
z pedlohy starší a tvoí zárove s nejstaršími tisky recensi zvláštní.

Recense tato, jak Polívka pesvdiv dokazuje, je proto zvlášt zají-

mavá, že pedpokládá latinskou pedlohu dosud neurenou, od zná-

mých rukopis latinských namnoze velmi odchylnou.
V literatue jihoslovanské a ruské bylo evagelium Nikodémovo

velice rozšíeno. Nejstarší peklad poízen byl z eckého originálu asi

ve XIV. st. na pd bulharské a pešel odtud do literatury srbské a
ruské. Pedpokládá ecký text v jednotlivostech velice odchylný od
text známých, proto je zase dúležit i pro kritiku eckých text evan-
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g-elia Nikodémova. Jiný peklad, zachovaný v nkolika rukopisech srbské

a ruské redakce, zakládá se však na pedloze latinské a vznikl nejspíše

na území jihozápadním, odtud se šíil na východ a v bulharském pe-
pise dostal se do Ruska. V literatue ruské vyškytá se krom toho

ješt zvláštní vzdlání evangelia Nikodémova, které bylo peloženo z pol-

štiny, a peklad má nkteré zvláštnosti shodné s eským vzdláním,
obsaženým v rukopise strahovském a mikulovském. Takový je v pod-
stat výsledek, jehož se Polívka dobral zevrubným a pracným rozborem
jednotlivých textu slovanských.

Mezi oblíbené apokryfy, které se šíily z eckých spisu visioná-

ských do písemnictví evropského, patí „Vidní s v. Pavla", jemuž
Polívka vnoval zvláštní studii (CCM. 1893, 600 d. a dodatek v Arch.
I. slav. Phil. XVI, 611). V eské literatue zachovalo se úpln ve dvou
pepisích universitní knihovny a v zlomku strahovském (asi z let 1310-30).

A. Patera otiskuje zlomek strahovský a starší rukopis universitní (z po-

slední tvrti XIV. st.), domníval se, že originál eského pekladu našel

v latinském textu kapitulním. Polívka dovozuje však, že se eský text

pomrn mnohem více srovnává s textem nmeckým z XV. st., nežli

s uvedeným latinským; text eský a nmecký mly tedy spolenou
pedlohu.

Dále pojednává Polívka o versích jihoslovanských a podává hojné

opravy a doplky k studii L. Sepelevie, který se podrobn zabýval

zkoumáním text církevn-slovanských a jihoslovanských, obsahujících

„Vidní sv. Pavla". Podle mínní Polívkova text staroruský a starosrb-

ský representují pomrn nejvrnji pvodní církevn-slovanské vzdlání
„Vidní sv. Pavla", ale také ostatní texty ruské a bulharské zakládají

se na témž církevn-slovanském pekladu, vzdlaném podle eckého
originálu. Výjimku iní srbský text Safaikúv; vznikl podle njakého
latinského nebo spíše italského pramene a adí se k neetným textm
cyrilským, které nejsou pvodu východního a nesouvisí s písemnictvím

ecko-byzantským než se západním.

V rozprav „Die VitaAdaeetEvaein der altbóhmi-
schen Literatur" (Arch. f. slav. Phil. XVII, 186) Polívka dopluje
studií Jag-iovu „Slavische Beitráge zu den biblischen Apokryphen"
(Denkschr. d. Wien. Akad. phil.-hist. Cl. XLII). Jag-i pojednávaje tam
také o staroeském „Životu Adama a Evy", znal pouze dva rukopisy:

musejní a zlomkovitý Prusíkv. Polívka pipojuje k nim ješt rukopis

universitní a srovnav všecky tyto texty navzájem a s texty latinskými,

dokazuje, že v literatue staroeské byly nejmén dva samostatné pe-
klady tohoto apokryfu, založené na dvou latinských textech rzných
redakcí. Dále upozoruje, že „Život Adama a Evy" pojat byl také do
staroeského románu ábelského „Solfernus," a to podle hotového
vzdlání eského, které bylo blízké textu musejnímu.

Jiným píspvkem k historii apokryfu v literaturách slovanských

je lánek „Die apokryphische Erzáhlung vom Tode Abra-
ham s" (Arch. f. slav. Phil. XVIII, 112). Dotud byl znám tento apo-

kryf podle ty rukopis (starorus. z XVI. st., bulharského z první

polovice XVI. st., zlomkovitého srbského z r. 1520 a chorvátsko-hla-
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holského z r. 1468). Polívka pipojuje k nim nejstarší text v rukopise

Sevastjanovském z XIII.—XIV. st., který tu otiskuje a stanoví pomr
jeho k ostatním textm jihoslovanským.

S tmito studiemi souvisí také vydávání starých text z ruko-
pi>u jiho slovanských, pokud se chovají v Praze. Výsledky
svého badání uveejoval v „Starinách" (ro. XVI, XXII. XXIV) s ná-

zvem „Opisi i izvodi iz nkoliko jugoslavenskih rukopisa u Pragu".
Týkají^ se hlavn tchto starých text cyrilských : „Dvanajest snová
cara Sahinšaha," „Pria o drvetu krstnom", „Vidjenje sv. Pavla",

„Pria proroka Jeremije o plijenjenju Jerusalima", „Áfroditijana Persi-

janca pria o rogjenju Hristovu", „Pria o prepiranju Isusa Hrista

s djavolom", „Dvanaest petaka", „Pitanja o sedám glavnih grijeha",

„Život ovjeka božjega sv. Aleksia", „Veronika—Marta", „Apokrifna
pria o lovu".

Z polosvtských dl literatury byzantské osvojilo si církevn-slo-
vanské písemnictví „Fy s i o 1 og; a", v nmž se vypravuje o rozmanitých
zvíatech a jiných jevech pírodních, skutených i bájených, s uritou
tendencí mravounou i dogmatickou. Djinami jeho zevrubn se zabýval

A. Karnjev v knize „Materiály i zamtki po liter, istoriji Fiziologa"

(1890). Polívka dílem doplnil, dílem i opravil výklady jeho ve své
rozprav „Zur Geschichte des Physiologus in den slavi-
schen Literatue n" (Arch. f. slav. Phil. XIV, 374, XV, 246, XVIII,

523). Karnjev pojednávaje o fysiologu v literaturách slovanských, znal

pouze ruské texty. Polívka uvádí však adu text jihoslovanských a na
zák adé podrobného rozboru snaží se tyto texty jihoslovanské seaditi
v urité skupiny, urit jejich pomr navzájem a k ruskému textu a ko-
nen stanovit jejich prvotní typ. Výsledek velmi pracného a detailního

zkoumání Polívkova je krátce tento. Nejstarší peklad staroslovanský
vznikl v Bulharsku v XI—XII st. a zachoval se v ruském pepise.
Do srbské literatury asi nepronikl, zato byl po ízen ponkud pozdji
novy peklad srbský, rozhojnný nkolika mladš.mi povstmi zvíecími
a zachovaný v jednom srbském rukopise XVI st. Dále byly uvedeny
do srbské literatury mladší stedoecké redakce Fysiologa, Bestiáe
a moralistický traktát 'Avit-o: tu>v ya.píi(v, do nhož pojaty byly povsti
o rozmani.ých z- íatech a v nmž tato seadéna byla podle svých
vlastností dobrých i zlých.

K tmto analytickým studiím o jednotlivých zjevech ze staré doby
písemnictví slovanského pojí se ješt pkná pehledná stát o nejstarší
(cyrilské) literatue srbské v Ottov Slov. nau. (XIII, 429—436).

II.

Prof. Polívka zná odborné jak staré literatury slovanské tak i nové
a rád o r

: ch souvisle vykládá ve svých teních universitních. Uvádím
aspo hlavní jeho pednášky: „Ruská komedie do Gogola", „Gogol
a jeho význam v literatue ruské", „Ruská literatura XVIII. st.", „D-
jiny literatury ruské až do Petra Velikého", „Ruská poesie v polovici
XIX. it.", „Ruské drama XIX. st.", „Djiny ruské literatury od sklonku
XVII.. do poátku XIX. st.", „Ruská literatura 20—30 let XIX. st.",
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„Djiny polské literatury do XVIII. st.", „Djiny polské literatury v XVI.

a XVII. st.", „Djiny srbského písemnictví XIX. st." atd.

Jak dkladné a prohloubené jsou jeho výklady literárn-historické,

mžeme souditi z jednotlivých ukázek, jež uvtejnil tiskem. Je z nich

zjevno, že si hledl vždy opatiti všecky význané prameny, dokonale
ovládnouti celou látku a utvoiti si samostatný úsudek o literárním vý-

znamu a estetické hodnot vykládaného zjevu. Uveejnné studie týkají

se pedevším význaných zjev v literatue ruské.

O slavném dramatikovi ruském A. S. Gribojedovu vyšla lite-

rární studie Polívkova v Naší Dob ro. II., 1895. Skládá se ze tí

ástí: v první vylíen je životopis Gribojedovv, spoleenské a kulturní

prostedí, které psobilo na jeho názory, a zevnjší podnty, jež z nho
vytvoily básníka-satirika; druhá ást obsahuje rozbor básnického arci-

díla Gribojedovova, komedie „Gore ot uma," a tetí ást podává
úsudky ruské kritiky o jeho komedii, z nichž je patrno, že se stále víc

a více cenila, ím se hloubji studovala, rozbírala a komentovala. Na
konec Polívka poznamenává, že smysl komedie Gribojedovovy je sice

ist ruský, ale nejen ruský než i zárove všelidský, že „pesahuje
svým významem nejen poátek XIX. st. v Rusku, než dosahuje až do
našich dn za hranice Ruska a zajisté až k nám do Cech. acký, Fa-

musov, Molalin, Zag-orckij, Sofie jsou i u nás veleznámé figurky

a 5 pípadným lokálním pibarvením mohlo by se na jich prototypy

v eské spolenosti rovnž tak ukazovati, jak ukazovali na n v spo-

lenosti Moskevské let 20tých."

Drobná studie Polívkova „Ruské vzdlání Chalúpkovy
básn „Mor ho!"" (Listy fil. XXXII, 422) obsahuje více než nadpis

zdánliv napovídá. Jest v ní nejen vysvtleno, jak ruský básník Apollon
Majkov vzdlal a pebásnil Chalúpkovu báse „Mor ho!", nýbrž podána
zárove struná charakteristika poesie Ap. Majkova, zejména zvláštního

cyklu jeho básní „Ze slovanského svta." Cyklus obsahuje sedm básní,

z nichž pt je napodobeno podle srbských písní národních, jedna
„HiiKoi,ui" je volným zpracováním Chalú okovy básn a jiná „JlKJÓywa

n llpoMi.ic.ib" je složena ásten podle Libušina Soudu. Majkov dlel

r. 1843 v Praze a psobením Hankovým byl v nm vzbuzen zájem

pro Slovanstvo. Dojmy z jeho pobytu mezi rakouskými Slovany a zvlášt

v Praze ozývají se v básni jeho „Dv suby." R. 1860 složil báse
„Prigfovor", v níž vystupuje Jan Hus. Cyklus básní „Ze slovanského

svta" vznikl za dojm moskevského sjezdu r. 1867 a souvisí s jeho

sklonem k názorm a tendencím tábora slavjanofilského.

V pednášce „B á s n í k — Slavjanofil F. T j u t e v," vytištné

v Naší Dob ro. IV., teme výstižnou charakteristiku tohoto ruského

básníka, který vyrstaje v cizin beze všeho pímého styku s vývojem
ruské literatury, zstal v nejlepších svých básních až do pozdních let

života svého epigonem poesie Puškinovy. Polívka uznává sice také for-

mální pednosti básní Tjutevových, ale nesouhlasí s tmi kritiky, kteí
cení jeho poesii velmi vysoko, a to nejen pro její formální dokonalost,

než také pro její ideový obsah. Rozborem ideové stránky básní Tjut-

evových Polívka ukazuje, že tento slavjanofilský básník neml žádného
smyslu pro vlastní život ruského národa, pro jeho nejživotnjší zájmy,
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:

pro emancipaci lidu, hmotnou i duševní, ba že neml vlastn ani hlu-

boké lásky k rodné své zemi a k lidu svému. Stoje na krajním kídle

slavjanofilú ruských, veršoval fantastické sny o velké budoucnosti ruské

íše a o sjednocení Slovanstva pod vlajkou ruskou, jsa vrný a oddaný

stoupenec vládního systému ruského, který byl ztlesnn v Mikuláši I.

Náboženská a protiímská struna jeho slavjanofilského programu jasn

pak zazvuela v básních vnovaných památce Husov a apostrofujicích

echv, slavící památku Husovu, v nichž toužil po tom, aby se Cechové
sjednotili v dávném znamení kalicha a odtrhli se od íma. Tjutev

tak jako pozdji Lamanskij nespatoval totiž v hnutí husitském vzpouru

lidské osobnosti proti autorit církve, než hnutí zakládající se na jakýchsi

neuvdomlých vzpomínkách na dívjší píslušnost k církvi východní,

které prý se v Cechách do st. XIV. zachovaly.

Daleko sympatitjším zjevem než Tjutev byl Polívkovi pvec
hoe a stesku ruského N. A. N kras o v, jak možno poznati ze studie,

kterou ze svých universitních pednášek uveejnil v Slov. Pehledu XIII,

1911. O významu Nkrasovov pronášeny byly od kritik ruských názory

pímo protikladné ; kdežto jedni upírají jeho poesii vyšší cenu, druzí

vyvyšují ji nade všecku soudobou poesii ruskou a adí Nkrasova ihned

vedle Puškina a Lermontova. Polívka staví se právem rozhodn na stranu

tchto kritikv a ve svém lánku hledí toto své stanovisko náležit

zdvodniti. Vylíiv v ásti životopisné vnjší osudy Nkrasovovy a jeho

zásluhy o vydávání „Sovremennika", hlavního orgánu strany realisticko-

pokrokové, podrobuje básn jeho zevrubnému rozboru, vytýká ideje

tam obsažené a živý vztah jejich k souasným pomrm ruským. Zejména
pkný je rozbor široce založené básn „Komu na Rusi ži chorošo,"

která tvoí vrchol sociální poesie Nkrasovovy. V rozboru psycholo-

gickém vysvtluje se na základ novjšího materiálu, korespondence

a vzpomínek, rozpor mezi ideami v básních hlásanými a vlastním životem

básníkovým, uvedeny jsou rozmanité hlasy kritické o díle Nkrasovov
a konen ocenn sociální význam jeho poesie. Právem Polívka pozna-

menává, že „po velkou adu let všechna probudilá, progresivn smý-

šlející, rozvoji svého národa celou svou vášnivou duší oddaná mládež

ruská naslouchala veršm hlavního svého pvce, erpala z ní nadji
a síly ku další zvýšené práci."

Vele psaná sta vnována je od Polívky Alexandru R a
v
dj š-

e v u, nadšenému obhájci svobody obanské za Kateiny II. (CCH.
ro. XII i. Radišev vytiskl r. 1790 své monumentální dílo „Cestopis

z Petrohradu do Moskvy", které bylo vládou potlaeno a teprve na

po. XX. st. mohlo býti v Rusku znovu tiskem vydáno. Hlavním úelem
tohoto díla, složeného podle plánu známého spisu Sternova „Sentimental

journey", bylo líiti utrpení nevolnictví a pracovati ne-li k úplnému zru-

šení nevolnictví, aspo k znanému jeho zmírnní. Polívka vyliuje

životní osudy tohoto muedníka pravdy a svobody a objasuje hlavní

myšlenky v díle jeho obsažené, aby oživil památku jednoho z nejlepších

mu/.'j ruských ze sklonku XVIII. st.

Když r. 1904 zemel vynikající literární historik ruský Alexandr
Nikolajevi Pypin, Polívka rozepsal se o jeho život a práci

v Listech fil. ro. XXXII. a strunji v Naší Dob ro. XII. Vážil si
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Pypina jednak jako slavného uence a znamenitého popularisátora vdecké
práce, jednak jako neohroženého bojovníka za osvtu a pokrok, jako

lovka ryzího a nepoddajného charakteru. Ob stati Polívkovy jsou

nejen kritickým ocenním záslužné práce Pypinovy, kterou vykonal

jako historik kultury a literatury, jako etnograf, biograf, znalec Slovan-

stva, jako kritik a publicista, nýbrž obsahují zárove v jistém smy^ u

i apologii Pypina, který nebyl u nás, jak náleží, pochopen a ocenn.

Je známo, že s vývody jeho o domnlé „jednot Slovanstva," projeve-

nými v „Obzoru istoriji slavjanskich literatur" (1865), jakkoliv by y
zcela správné, polemisoval Jos. Kalousek (Národ 1866, . 112 d), pod-

kládaje mu namnoze neprávem tajné, nevdecké úmysly. Ješt v<

odpor v Cechách vzbudil pehled djin eské literatury v knize Pypi-

nov „Istorija slavjanskich literatur" (1, 1879, II, 1881), akoliv, jak Po-

lívka zcela správn poznamenává, v odborných kruzích není o tom sporu,

že tyto Pypinovy djiny eské literatury patí mezi nejlepší, co vbec
o ní napsáno bylo, a že do nedávné aspo doby byly vbec nejlepším

spisem o našem písemnictví. eský peklad knihy Pypinovy ml odbvt

tak slabý, že byl nad jiné pádným svdectvím pro náš skuten mdlý
zájem o kulturní život slovanských národ, pro prázdnost hluných
frází o „vzájemností."

Též o životopisných vzpomínkách Pypinových Polívka pojednal

v lánku „V zpomínky ruského uence o ruských a eských
pomrech literárních" (Listy fil. XXXVIII, 122 d.) a zajímavé

partie z nich, obsahující dležité zprávy o literárních a kulturních po-

mrech v Praze, uvedl doslova, provázeje je tmito slovy: „Vývoj na-

šeho národa od poátku r. 1860 ukázal zajisté, že mladý ruský pozo-

rovatel píliš ern pohlížel na jeho budoucnost. Nicmén jako doku-
ment doby jsou jeho pozorování pro nás zajisté zajímavá, jsou také po-

tšující, nebof ukazují zejm, jaký ohromný pokrok uinil národ náš

v tchto padesáti letech v každém smru . .
."

Po smrti Nestora a vdce ruských slavist Vladimíra Iva-

novice Lamanského (r. 1914) Polívka napsal nártek jeho vdecké
práce (H. XXII, Arch. f. slav. Phil. XXXVI) a snažil se kriticky

osvtliti jeho zvláštní názory na rozmanité otázky vdecké i politické,,

které asto svou odlišností doma i v cizin vzbuzovaly rázný odpor.

Polívka uznává v plné míe zásluhy, jež si Lamanskij zjednal svými v-
deckými pracemi v oboru slovanských starožitností, djin, národopisu

a literatur, dále jako profesor, který hluboce psobil na universitní

mládež a vychoval velikou adu odborných vzdlavatel slavistiky, ale

zárove vyslovuje svj nesouhlas s mnohými z názor od Lamanského
dsledn hlásaných. Drezn? zamítá na p. základní ideu Lamanského
o rozdlení kesfansko-arijského svta ve východní a západní polovici,

ecko-slovanskou a románsko-germánskou, a dovozuje, že zvlášt studium

tradic slovanských národ nezvratn dokazuje naprostou nemožnost tese

Lamanského o jakémsi eckoslovanském celku vi svtu západoevrop-
skému, románo-germánskému. Rovnž nesouhlasí s názorem Lamanského
o nutnosti jediného spoleného slovanského jazyka obcovacího (jímž má
býti podle Lamanského ruština). Vytýká Lamanskému, že se v té vci
stavl takoka výlun jen na íselný pomr jednotlivých národ slovan-

Národopisný vstník XIII. -J
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ských a neprojevoval hlubšího zájmu a porozumní pro vnitní život

menších a malých národ slovanských, leda jen pro snažení vdecké
a život politický. „Jednotlivec mohl by konen býti pesvden o vý-

hodách spoleného spisovného jazyka, na p. zvlášt pro jisté obory
vdní . . . ale muž seriosní nemá se honiti za vidinami a ztráceti pi tom
pdu pod nohami".

Ze studií o literatue poljské Polívka uveejnil jediné rozpravu

Mikuláš Rej z Nag-Jowic" (CCH. XI, 312 d.), v níž objektivn
posoudil literární dílo tohoto prvního spisovatele polského, jednoho z nej-

vážnjších tvrc polské literatury a pedchdce Jana Kochanowského.
Pipouští mnohé formální nedostatky jeho dl, veršovaných i prosaických,

ale vykládá je pirozen z toho, že Rej neml vzor, podle nichž by
mohl tvoiti svj jazyk a verš. Nicmén uznává, že Rej valnou mrou
pispl k vytváení a vytíbení polského jazyka a k zdokonalení polského
verše. Vzdlával rozmanité druhy literární a básnické a ml na vývoj

literatury polské veliký vliv. Zdobily ho pednosti nemalé váhy, jako
svéráznost, samostatnost a pímost. Jsa ve svém nitru pesvden, že

rozkvt polského národa je možný pouze na základ reformace ili, jak

íkal, istého evangelia, bojoval se vší vroucností své duše pro usku-

tenní svého ideálu.

O jihoslovanské akademii v Záhebe psal Polívka již r.

1887 do „Athenea". Když pak r. 1917 akademie tato oslavovala padesáté
výroí své první slavnostní schze, podal v lánku „Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti" (CCH. XXIII, 261) struný
nárys její dosavadní práce vdecké a vytkl vdí její ideje a smry.
Výsledek své úvahy shrnul v tyto vty: „Ideál kulturní jednoty jiho-

slovanské, který položili zakladatelé do vínku prvnímu vdeckému ústavu

na slovanském jihu, povždy byl hlavním cílem a vdí hvzdou akademie.
asem ovšem ásten bledl, ale potom ješt záivji se stkvl, tak

zvlášt na sklonku pedsednictva Smiiklasova, v pedveer války svtové.
Obmezoval se ovšem stále víc na západnjší ást jižního Slovanstva;

pedevším na Chorvaty a Srby a mimo to na Slovince. Bulharm se

do toho spolku vlastn nikdy nechtlo, jak se to také nejvíce ukázalo

pi projektu jihoslovanské encyklopedie. Jest to živel nejenom jazykov
zcela odlišný, než také etnicky a kulturn, a má zájmy, které se málo
srovnávají se zájmy slovanských národ, žijících od Timoku a Vardaru
až po behy Jaderského moe, po Drávu a Sou ..."

Cenné jsou také Polívkovy píspvky k djinám literatury
eské. Nejvíce se zabýval P. J. S af a í k e m a pi píležitosti stého
výroí jeho narozenin napsal o nm dv úvahy. V lánku „Pehled
jazykozpytných a palaeografických prací P. J. Šafa íka
(Listy fil. XXII, 249) dovozuje, že význam vdecké práce Šafaíkovy
dlužno hledati pedevším v jeho pracích literárn-historických, archeo-
logických a paleografických. K studiím ist jazykozpytným obrátil se

Šafaík dosti pozd. V prvním svém spise „Geschichte der slavischen

Sprache und Litteratur" (1826) vystupoval ješt nesamostatn jako žák
Dobrovského, opakující uení svého mistra. Teprve tžká otázka o po-
mru cyrilského a hlaholského písemnictví nutila ho pesn zkoumati
historický vývoj jednotlivých jazyk jihoslovanských, aby mohl dospti
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k správnému ešení spletil otázky o církevn-slovanském písemnictví.

Knihou „Serbische Lesekorner" (1833) zahájil pak adu speciálních studií

filologických a vyvrcholil je spisem „Uber den Ursprung und die

Heimath des Giagolitismus" (1858), který se stal základním kamenem
staroslovanské filolog-ie.

Dru há úvaha „ P. J. Šafaík a djiny písemnictví slo-
vanského" (CCH. I, 166) dopluje rozpravu první a kriticky hodnotí

literárn-historické práce Šafaíkovy, zejména první jeho významné dílo

„Gesch. d. slav. Sprache u. Litteratur", dále djiny jihoslovanského

písemnictví a drobné rozpravy, jako „Pehled nejnovjší literatury illyr-

ských Slovenúv", „Rozkvt slovanské literatury v Bulharsku", „Pohled
na prvovk hlaholského písemnictví" aj. Krom toho Polívka uveejnil

„Dopisy P. J. Šafaíka Mat. Mesicovi zlet 1852 až 1857" iM.
1895, 70), chované v archivu jihoslov. akademie v Záhebe, jejichž hlavním

pedmtem je otázka hlaholice a její úprava pro tisk, a v stati „Korre-
spondence P. J. S a f a í k a s O. M. Bodjanským a V. J. Gri-
goroviem" (CCH. II, 87) podal zprávu o vydání list Safaíkových
od Lavrova a Speranského (Moskva 1895).

Z lánku Polívkova „Kollár, sbratel a vydavatel písní
lidových" (Jan Kollár, sborník statí ve Vídni 1893) dovídáme se,

jaké ml Kollár úastenství pi sbírání a vydání lidových písní sloven-

ských. Kollár již z mládí zajímal se o písn prostonárodní a zapisoval

si je do zvláštní knížky. Na poátku svých studií v Jen, seznámiv
se s Goethem, opatil a peložil mu na jeho prosbu nkolik slovenských
písní. Soustavn a intensivn zaal sbírati písn po svém návratu z Jeny.
Spolenou prací Kollárovou a Safaíkovou vydány byly „Písn svtské
lidu slovenského" (I. sv. 1823, II. 1827). A ml Kollár o sebrání písní

ve sbírce obsažených nejvtší zásluhu, nepál si, aby byl veejn jme-
nován jako vydavatel; obával se totiž, aby mu od spolubratí-knží ne-

bylo vytýkáno, že se „svtskými, marnými písnmi" zabývá. Také ped-
mluva k sbírce byla od Kollára, nikoliv od Šafaíka, jak se asto chybn
tvrdívá. Kollár ml v úmyslu vydati ješt III. sv. „Písní", ale nenašed
u Šafaíka ochoty, odhodlal se sám k novému, úplnému vydání všech
písní slovenských. Zorganisovav velkolepou innost sbratelskou a na-

shromáždiv bohatý materiál, vydal konen své „Národnié zpiewanky"
(I. 1834, II. 1835), o nichž Šafaík tehdy poznamenal, že se sotva která

jiná vtev slovanská takovými honositi mže.
Významné episod ze života Havlíkova, pobytu jeho v Rusku,

Polívka vnoval lánek „Havlíek a Rusko" (T. G. Masarykovi
k šedesátým narozeninám str. 163-8). O Havlíkov pobytu v Rusku,
o jeho studiích moskevských a hluboké zmn jeho názor na Rusko
bylo již astji psáno, ale nebylo dosud náležit vysvtleno, pro dosti

dlouhý, pl druhého roku trvající pobyt Havlíkv v Rusku pinesl tak

málo užitku naší literatue, našemu poznání literárního a vdeckého,
vbec kulturního a veejného života ruského v první polovici XIX. st.

Polívka snaže se vnésti více svtla do tohoto vpravd zvláštního zjevu,

shledává a vyšetuje znovu všecky zprávy, pokud se zachovaly o pobytu
Havlíkov v Moskv, a ukazuje, že hlavní píinou, pro Havlíek hlou-

bji nevnikl do pomr ruských a nezjednal si pronikavjšího názoru
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na kulturní a literární život na Rusi, bylo jednak slavjanofilské prostedí,

v nmž se v Moskv pohyboval, jednak i osobní povaha Havlíkova.

Nejsa vyššího spoleenského života znalý, neuml se seznamovati a sbli-

žovati s osobnostmi zajímavými a vynikajícími ; cítil se opuštným, jaksi

odstrkovaným, což bylo pak hlavni píinou jeho rozmrzelosti, s jakou,

osobné jsa zklamán a roztrpen, opouštl Moskvu. Zdá se též, že mnoho
pi tom zavinil i Hanka, který v soukromých listech pomlouval Havlíka

u svých pátel ruských a ztrpoval mu pobyt na Rusi.

Trpký dojem zklamání pinesl si sám Polívka ze své poslední návštvy

Ruska, kdy o slavnosti Gogolov v Moskv zastupoval na slav-

nosti eskou universitu. V referátu svém o slavnosti této (Zvon 1909)

mimo jiné poznamenává: „Jest nepopiratelný fakt, že pro náš život veejný,

kulturní, vdecký není v Rusku zájmu, není ani náležitého porozumní.

Na tom nemní, že nkteí vzácní jednotlivci se zvláštní horlivostí se

vnují studiu našeho národa, jeho historie, literatury atd. To jsou jed-

notlivci, jichž hlas ze studovny odborník sotva proniká . .
."

Z tohoto struného pehledu literárn-historických prací Polívko-

vých, k nimž se adí ješt hojné a asto podrobné referáty o jedno-

tlivých zjevech literárních, s dostatek, tuším, vysvítá, že literární historie

je vedle studií jazykozpytných a lidovdných ve vdeckém díle prof.

Polívky velmi estn zastoupena. Mžeme o nm s malou obmnou
opakovat, co sám napsal o Pypinovi : že neodkrýval pouze specialistm

vdeckým djiny povídek a povstí, neobjevoval jen knihy apokryfické,

než seznamoval také eské tenástvo s literaturou slovanskou, s ideami

slovanských myslitel, toužících po zajištní samostatného kulturního

života ... J. Máchal
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Srovnávací studium tradic lidových liší se metodicky od etných
jiných prací filologických: pi monografických pracích jazykozpytných

a konen i literárnhistorických jde obyejn o pelivou a trplivou
analysu vybraného pedmtu, zvoleného textu, a teprve pi srovnání, ze

kterého má vzejíti synthese, rozhlíží se badatel po ostatních zjevech

píbuzných. Naproti tomu podle zásad vdecké práce lidopisné, dnes
obecn uznaných, byl by rozbor jednotlivého podání mén cenným,
kdyby se nezakládal na široké, co možná nejrozsáhlejší znalosti všech

možných versí a variant. Svdomité a úplné shrnutí píslušné odborné
literatury je ovšem nezbytným pedpokladem každé skutené vdecké
práce, ale málokde je tak dležito, jako práv v rozboru lidových tradic:

z jádra a úelu takového rozboru vyplývá, že srovnání všech písluš-

ných zápis musí býti základem, na nmž lze teprve budovati další

studium. Proto srovnávací látkovdné studie lidopisné, pracované meto-
dou theorie migraní, pekvapují každého tenáe mén zasvceného
neobyejným množstvím citovaných text a dokazují tak zeteln široký

rozhled spisovatelv. Ve slovanské lidopisné literatue oslovaly po této

stránce právem studie A. N. Veselovského. Dnes nejširší a také ne-

vyrovnatelný rozhled po této stránce slovanské filologie, vyznaující se

práv nejvtším literárním bohatstvím, má prof. Jií Polívka. Ojedinlý
soupis pomcek, jichž užil ke komentái Grimmových pohádek, polo-

žený na konci tohoto velikého díla, ukazuje to zeteln.

Pro budoucího literárního historika, který bude jednou psáti o vý-

voji Polívkových vdeckých prací — a je to škoda, že máme poád
tak málo psychologických portrét našich vdc, i starších! — bude
zajímavé sledovati, jak tento obzor ponenáhlu vyrstal, jak rok od roku
Polívka jako kritický posuzovatel stoupal a zabíral nové a nové zjevy

do své pracovní oblasti.

Docela pirozen poal revisí svých pedchdc, kritickým pe-
hledem toho, co eská lidovda vykonala až do jeho doby. První ta-

kovou úvahou byla Folklorystyka czeska, przegla.d bibljograficzny v II.

roníku varšavské Wisly (1887, str. 563—583) — tedy práv ped
ticeti lety! Nevelká sta, a budí pi tení dnes rzné myšlenky. Ticet
let je tomu, co vyšla, a sto let uplynulo od té doby, kdy vznikla e-
ská lidovda Hankovými peklady z Vukovy P,esnarice (1817)! Jak po-
mrn nebohatá byla že, kterou se mohla tehdy eská vda na tomto
poli vykázati ped polským tenástvem, které si zakládalo na horlivé

sbratelské práci svých badatel! Byly to známé plody vdeckého ro-

mantismu, Slovanské národní písn Celakovského, písové sbírky Erbe-
novy, dobe mínná snška Krolmusova Staroeské povsti, zpvy, hry,

obyeje, slavnosti a nápvy a suché, „upravené" pohádky JakubaJVIalého,
básnická pohádková zpracování Boženy Nmcové, Mudrosloví Celakov-
ského, svdomité sbírky Sušilovy a plodná práce Bartošova, tehdy te-

prve se rozvíjející, slovenské práce Skultétyho a Dobšinského. To byly
celkem všecky vážnjší zjevy ; ostatní drobnjší jen doplovaly obraz,
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jehož hlavni linie byly ustáleny již tmito jmény. Byla tu díla trvale

památná pro náš kulturní vývoj, byly tu i sbírky, jejichž materiál, spo-

lehliv shromáždný, ml nepomíjející cenu — ale tém celý tento vý-

et jmen, knih a statí ukazoval chudobu v jednom rysu, totiž v kri-

tickém zpracování nahromadného materiálu, ba nkdy i ve vr-
nosti, s jakou byl objevený materiál zapsán. Nebyla to ovšem speciální

vada- jen lidovdy eské; byla patrná tehdy i v jiných oborech filologi-

cké práce a nejen filologické práce eské, nýbrž v nkterých odvtvích
slovanské vdy vbec — ale ukládala povinnosti.

A tento význaný rys shledával Polívka v eské lidovd i dále,

když po druhé prohlížel její výsledky o šest let pozdji v petrohradské
/Kiiboíí CrapiiHl., ro. II. (1893, str. 99-104). V desetiletí, o nmž tu

Polívka referuje (1882— 1892), byla eská lidovda obohacena adou
nových publikací, po pípad nových vydání. Zaal! tehdy vycházeti

eský Lid a Vlastivda moravská, vyšel první díl Bartošovy Dialekto-

logie moravské (1886) a Pastrnkovy Beitráge zur Lautlehre der slowa-
kischen Sprache (1888); vyšlo nové vydání Erbenových Prostonárod-
ních eských písní a íkadel (1886), Pohádek Nmcové a Erbenových
i Mudrosloví ^tlakovského a povídek Mikšíkových a J. K. z Rado-
stova. Frant. Bartoš tehdy dostoupil ke svým velkým sbírkám Národ-
ních písní moravských (1882) a Národních písní moravských, nov
nasbíraných (1888 9) ak souborným popism Naše dti (1880) a Lid a
národ (1883 5). enk Zíbrt uveejnil v tchto letech adu prací, jako
Staroeské výroní obyeje, povry, slavnosti i zábavy prostonárodní

(1889) a Djiny kroje (1891). Rozsahem byl to tedy výkaz bohatý a

mnohoslibný. Ale Polívka pes to vidl v tomto pokroku i nkteré
stinné stránky. Pozoroval opt, že v eské lidovd není dosti vdecké
organisace a písn metodického postupu. Z dialektologických prací mu
proto vyhovovaly jediné Pastrnkovy Beitráge, které neváhal prohlásiti

za nejlepší zpracování eskoslovenského materiálu. Za to v Bartošov
Dialektologii, uznávaje ovšem její základní, nepopiratelný význam, od-
haloval nedostatky v systematice a pohešoval chronologického rozvr-
stvení jednotlivých rznoeí, zkrátka historického prohloubení popisu.
A podobné i velezáslužným písovým sbírkám Bartošovým byl by pál
výhodnjšího rozdlení látky, protože obsahové dlení, jak je Bartoš
podal, ho neuspokojilo, a pocioval jako mezeru, že písn ve sbírce
„v nové nasbírané" nejsou srovnávány s podobnými texty Sušilovými,
Erbenovými a jinými slovanskými; tato mezera byla ovšem v tetí Bar-
tošové sbírce (v eské akademii 1899 1901) odstranna. Polívka také
nestál na zásadním základe Bartošov, národn idealisujícím; Bartošova
nechut k západnictví, pipomínající názory ruských slavjanofil, byla
cizí vdeckému realismu, ale jinak v nm uznával spolehlivého sbratele
a dkladného vydavatele a ctil Bartoše jako pedního eského etno-
grafa.

Podobné kritické, jako k Bartošovi, bylo i jeho stanovisko k eku
Zíbrtovi. Rozebíraje jeho díla, zejména Seznam povr a zvyklostí po-
hanských z VIII. vku (1894), formuloval svj vdí názor, po stránce
obsahové zcela odchylný, svou teorii migraní, ale ml také ^odlišné
požadavky metodické. Pál si, aby družina, seskupená kolem eského
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Lidu, se nespokojovala sbíráním materiálu, nýbrž aby pikroila ke stí-

zlivé kritice. Takovéto vdecké studie mly býti oddleny od pouhých

materiálu a archivních výpisku. K organisování kritické práce by byly

velmi nápomocny dkladné, soustavné pehledy o pokrocích lidovdy,

oceující jednotlivé publikace a ne jen zaznamenávající (Zeitschrift fiir

ósterreichische Volkskunde I, 1895, 354-362, II, 1896, 369—380).
Všecky tyto zásady, dnes samozejmé, zní znám historikovi naši lite-

ratury z devadesátých let: vzpomeme si jen, že jsou tém souasné
s Macharovým bojem o Hálka; jde tu zkrátka o uplatování kritického

realismu na poli vdecké práce. Ze byl Polívka pesvdeným stou-

pencem vdeckého realismu, jeho positivismu a analysujíciho kriticismu,

ukazuje krom jeho úasti v Athenaeu i ráz kterékoli z jeho kritik.

Své pehledy eské lidovdy zhustil pak Polívka v povšechný obraz

v jubilejním Památníku eské akademie roku 1898. Polívkovo volání

po organisaci eské lidovdy došlo radostného splnní v Národopisné

výstav r. 1895 a v následcích, které vyvolala: po stránce hmotné bylo

jejím šastným výsledkem Národopisné museum, po literární byl prvním

dobrým krokem již výstavní katalog, a pak od roku 1897 Národopisný
Sborník. To byly konen nové a pevné základy. Polívka byl pi tomto

soustední národopisné práce úasten tím, že práv roku 1895 poal
podávati pravidelné výroní pehledy o pokrocích lidovdy, zprvu v Ha-
berlandtov Zeitschrift fr ósterreichische Volkskunde I. (1895) a II.

(1896), pozdji, když J. Bolte pijal redakci Zeitschrift des Vereines

fiir Volkskunde, v tomto asopise, a to od jeho roníku XIII. (1903)

až do XXIII. (1913). Již první z tchto pehled, které rok od roku

nabývaly na rozsahu, ukazují, v jak podrobném mítku pojímal Polívka

svj úkol lidovdný: zahrnovali do svých pozorování stati, probírající

lidové tradice, pohádky a povsti, pak písn, lidové hry, písloví a

poekadla, zaíkání a lidové lékaství, mytologii, povry, zvyky, dum,
dvr a vnitní zaízení, kroj, kuchyni a sociální pomry. Pi všem tom
šlo mu nejen o prosté poznání skutenosti, nýbrž také o zjištní do
podrobností, jaké byly vztahy národa eského k sousedm, pokud lze

mluviti o samostatnosti a pokud o cizích vlivech ; to vystihnouti bylo

mu pímo povinností všeho našeho historicko-filologického badání

(ZOV I, 354 si.).

Jmenované pehledy (ZVfV XIII, 1903, 238-244; XIV, 1904,

339-347; XVI, 1906, 209-223; XVII, 1907, 222-234 a 343—354;
XVIII, 1908, 214-219 a 313-331; XIX, 1909, 317- 328 a 441—457;
XX, 1910, 411-428; XXII, 1912, 302—318 a 414-428; XXIII, 1913,

305—327), vnované etnografii ruské a jihoslovanské — západoslo-

vanskou zpracoval vždy Alex. Brckner — nejsou ovšem jediným pro-

jevem Polívkova úsilí o soustední rozptýlené slovanské práce vdecké.
Známá jest jeho úast v pražském, záhy zašlém Vstníku slovanské

filologie a starožitností (1901 a 1902), peetné jsou jeho recense lido-

vdné v Jagiov Archivu a v eských vdeckých asopisech; tyto

posudky o jednotlivých spiscích jsou zajisté podrobnjší nežli struné
zmínky v tchto pehledech. Jestliže pes to na n upozorujeme, i-
níme tak proto, že nikde není hned tak patrná vdecká všestrannost

spisovatelova jako práv v nich. Pod stízlivým, chladn referujícím
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tónem tají se uoímná radost nad každým platným obohacením slovan-

ské lidovdv. Nelze ovšem zde znovu opakovati sta jmen, jež Polívka

v tchto svých pehledech vypoítává; ostatn již povaha tchto referát

zpsobuje, že jsou psány vtšinou tónem objektivn zpravodajským.

Ale soustavné jich petení psobí jako dobrá prprava k slovanské

lidovd.
Zejména s radostí zjišoval vždy Polívka utšený rozkvt lidovdy

jihosloVanské, která pece nikterak neoplývala pílišnými prostedky,

a pes to, posilována nadšeným zájmem a podporována vdeckou pí-
pravou svých vdc, dovedla vydati díla znamenitá, jejichž význam je

tím vtší, ím rázovitjší a bohatší je práv dosud jihoslovanský život

lidový. Tak zejména vždy s naprostým uznáním promlouval Polívka —
a právem — o velikém souborném díle, které vydávala blehradská
akademie ízením znamenitého uence Jovana Cvijie — soustavný po-

pis srbských zemí (Háce. i. a cpnCKHX 3e.uajba, jemuž byl vnován
CKH ETHorpa(J)CKii 3ÓopHHK; srv. ZVFVK 14, 339 st. a j.). Prof.

Polívka tu zdrazoval krom pesné metody také všestrannost, s jakou

bylo toto mohutné dílo založeno. Podávalyf jednotlivé svazky vylíení

geografických pomr toho i onoho kraje, jeho historii, popis osídlení,

hospodáské pomry, typy vesnic, popis domu a obydlí, náadí a ku-

chyského náiní, stájí a jiných hospodáských budov a zaízení, popis

hbitov, výklad místních jmen s historií o osídlení jednotlivých vesnic,

výklad o pvodu obyvatelstva a jeho rázu, o jeho zamstnání a zp-
sobu života; na konci byl vždy rejstík a atlas. Tehdy ped trnácti

lety mohl eský uenec mluviti o tomto krásném díle se stínem lehké

závisti, nebof eský národopis s ním nemohl soupeiti. Dnes mže
klidné ukázati na první svazek soustavného národopisného soupisu, na
..Moravské Slovensko", nedávno vyšlé, jako na nadjný slib, že i eská
etnografie bude míti dosti odvahy a síly k veliké synthesi.

A srbský 3óopmiK nebyl jediný jihoslovanský národopisný asopis,
na který bylo lze ped cizinou s chloubou ukázati; záhebská akademie
vydává pod jbn cenný Zbornik za narodni život i obiaje južnih Sla-

vena, jehož pelivou redakci (po A. Radiovi T. Maretie) ml Polívka

olikráte píležitost oceniti. Podobn také bulharský CopmihCb 3a
Hapo.inn yMOTBopeHHfl, Hayi<a m KHii>KHitHa, a jeho lidopisný oddíl, ze-

jména práce L. Miletie (na p. dkladnou studii o paulikiánech v XIX.
i Polívka vždy úpln uznával. A konen ješt o jednom jihoslo-

vanském etnografovi mluvil vždy Polívka s naprostou chválou: o K.

Sirekeljovi, jehož pedasné smrti nepestane slovanská filologie litovati.

J;ho Slovenské národn pesmi (od roku 1903) podávají skvlý dkaz
tom, co lze vykonati i pi nepatrných prostedcích opravdovou vlí

a neumdlévajícím nadšením, a pi tom nejsou jen pebohatou snškou
materiálu, nýbrž i znamenitou prací vdeckou ve zpracování a seadní
sebrané látky.

Ruská etnografie mže a mohla ovšem pracovati s prostedky
daleko bohatéjšími než jihoslovanská, a tak také její výsledky jsou

mnohem poetnjší a velkolepjší. Tak i nejlepší ethnografické dílo

O erné Hoe napsal Rus Rovinskij (ve Sborníku petrohradské akademie
r. 1901). Jmény jako A. S. Pypin a A. N. Veselovskij nemže se vy-
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kázati lidovda žádného jiného slovanského národa a málokterý národ
západoevropský. Pi úmrtí obou tchto uenc, kteí spoluurovali
i Polívkv vdecký vývoj, ml i zde náš etnograf píležitost (r. 1904
a 1906 ve sv. XV. a XVII.) nakresliti jejich profil nkolika význanými
rysy. Ale i jinak je to práv význanou vlastností ruské etnografie, že

nikterak necouvá ped podniky velikého rozptí, nýbrž naopak, oceujíc
správn, do jaké nepehlednosti vede práv v lidovd neorganisované
specialisovaní popisné i badatelské innosti, usilovala v rzných oborech
o soustední pracovník a pevný, pedem stanovený postup. A tak

zplodila pomrn znaný poet souborných dl, sepsaných jednotlivci,

jako jsou Karského Blorusy (1. 1903), nebo I. llljustrova sbírka ruských

písloví a poekadel (v Kijev 1904), obsahující na 160.000 lidových

sentencí (Daljovy Poslovicy obsahují 30.000 ísel), nemluvíc ani o star-

ších, nov vydávaných dílech, jako jsou písové sbírky Rybnikova a

Kirjevského, nebo o životním díle Sobolevského BeJlHKOpycCKÍfl napo.i-

Hblfl iil.Lim. Vedle pohádkosloví, jež zásluhou Veselovského se vyšinulo

na pední místo ruské etnografie, vedle stopování souvislosti, jakou
projevuje tradiní literatura se stedovkým písemnictvím byzantským,
což tak nadjn sledoval Konstantin Radenko, práv studium lidové

písn má v ruské lidovd pední místo, a Polívka ve svých pehledech
tuto pednost znova zdrazoval, a to tím spíše, že si patrn pál, aby
i v eské lidovd se postavilo po bok podrobnému studiu pohádko-
vých tradic, jak on je vypstoval, a rozboru povstí, jak jej prof. Tille

poal pracovati^ podobn dkladné zkoumání národní písn, a to po
všech jejích stránkách, látkové, formální, jazykové i hudební. Proto
s pochvalou pipomínával práce E. V. Anikova, jenž po obsahové
stránce velmi dkladn rozebral jarní obadovou píse v petrohradském
Sborníku r. 1903 (ZVfVK 15, 215 si. a j.), a uinil v metod své

práce pokrok proti dívjšku v tom smyslu, že vždy studoval zárove
píse s obadem, ale naopak zase nezatžoval svého postupu pedpo-
klady mytologickými; v dívjší dob, kdy kvetla bájeslovná roman-
tisující studia, býval leckdy do novjších obad vnášen domnlý smysl
mytologický a na druhé stran mnohé písn, platné jako souást ob-

ad, af už svatebních i jiných, bývaly u nás sledovány jen jako písn,
tedy jen jakoby lyrické projevy, beze zetele k tomu, že jsou vlastn
jen souástí lidové dramatiky. Ale také po formální stránce organiso-

vali Rusové studium lidové písn zcela modern, a to zásluhou moskev-
ské ethnografické spolenosti, která zídila zvláštní komisi pro hudební
etnografii, jejíž. „Trudy" vycházely od roku 1906. Tato komise poala
pracovati metodou u nás dosud vbec nezvyklou. Aby zjistila, pokud
ješt a jak žije lidová píse, vypravila nkolikrát exkurse do kraj, od-
lehlých od hlavních civilisaních komunikací, jako do zapadlých vsí

severovelkoruských u Bílého moe nebo na Kavkaz. Výpravy tyto za-

chycovaly písn na míst samém fonografem, takže byla zaruena jistota

ve spolehlivém vystižení fonetických zvláštností a všech charakteristi-

ckých rys melodie a rhythmiky, ale — což jinak by bylo vbec sotva

možné v té pesnosti — i rázovitá harmonisace, jak se vytvoila v sa-

morostlé lidové instrumentaci. Zvlášt badatelka E. Lineva vydala pak
zajímavou sbírku velkoruských písní v lidové harmonisaci (ZVfVK 16,
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209 sl.). Polívka právem upozoroval na tyto pozoruhodné výsledky,

jimž by bylo jen páti hojného následování i v ostatní slovanské lido-

véd a zejména také u nás.

Nemlo by smyslu, vypisovati dále adu jmen, jež Polívka za

svého dlouholetého pozorování zaznamenal a posoudil. Již z tohoto
zbžného nástinu vyplývá to, eho jím mlo býti dosaženo. Ukazuje se

pedevším, že vdí vlastnosti Polívkovy byly snaha po soustavném
organisování lidovdné práce tak potebném zvlášt v tomto odvtví
slovanské filologie, ježto toho vymáhá jednak povaha látky samé, jednak
pímo nepehledná její rozsáhlost práv na poli slovanském. Kdežto
tuto vlastnost ml konen spolenou s jinými vdími etnografy slo-

vanskými a také eskými, jiná ho od etných druh odlišuje, totiž

práv onen písný rys kritiky materiálu, požadavek, aby etnograf byl

práv vždy badatelem, aby stál nad svou látkou a pronikav ji roz-

bíral, nikoli však aby se utápl v jejím množství. Vedle toho však jsme
vidli, že Polívka není v etnografii jen omezen na své pohádkosloví,
ve kterém je ovšem odborníkem a v nmž zajisté leží tžišt celého
jeho významu, nýbrž že do svých studií zabíral celý obor národopisu
v nejširším jeho významu a všude vhodn vycifoval poteby vdy a

vhodné cesty k vyhovní jim. Zejména jasn cítil, eho by ješt po-
tebovala eská lidovda, na jaké nové cesty by mla nastoupiti, a upo-
zoroval na vhodné píbuzné vzory. A konen jsme nabyli pesvd-
ení, sledujíce tuto všestrannou odbornou setlost, že od prof. Polívky
bychom se zvláštní vdností pijali dílo, které by podalo souhrn ce-

lého tohoto dlouholetého studia a k nmuž bylo toto dlouholeté refe-

rentství takka nezbytnou pípravou. Bylo by to dílo, které by pro-
kázalo obzvláštní služby naší etnografii a vd slovanské vbec, a na
které bohdá nebudeme dlouho ekati: djiny slovanského náro-
dopisu.

Miloš Weingart.



VZPOMÍNKA.
Snad všichni ti, kdo chodívali na Polívkovy pednášky universitní,

rozpomenou se na jeden rys jejich. Všichni, nebof tam nebývalo za

mých dob zbytených posluchav, tch totiž, kteí pednášky odsedí,

že je pednášející lenem zkušební komise, nebo proto, že njak svým
pednesem láká. Vzpomenou, že ovšem nebylo nejen vášnivého nebo
pathetického, ba ani ne citov rozechvlého tonu ve zpsobu pednesu
v hodinách Polívkových. Nikdy se hlas pednášejícího nerozechvl,

nikdy se on ani nerozohnil, aby bylo zeteln znát, že je vnitm
osobn doten. To spíše pešla chvilka jemné ironie. Ale chyba by
bylo, kdyby se nkdo domníval, že snad nebylo proto zeteln znát

a že by jasn bylo neprozíralo i z toho tak eeného suchého pednesu
silné a plné zaujetí uitelovo pro vc. I to bylo zíti i také cítiTs pod
ním horký plamen žhavé duše vdecké. Ale poznati bylo hned, že

touha pednášejícího se nese vší silou a výlun k jednomu: pesvd-
ovat silou argumentu, dokazovat prost a jedin rozumovými dvody,
do nichž se ani nesmí pimíšeti kterýkoli jiný moment osobní; že po-

dává jen to, k emu dospl písnou cestou intellektuální kritiky, stí-

zlivým a opatrn budovaným souzením, a že se proto úzkostliv vy-

hýbá porušit tento svatý ád vdecké pravdy ním cizím.

Odtud piln navštvovali tyto pednášky, myslím, jen ti, kdo
takto pronikli rázem svým tušením k jádru vdecké povahy Polívkovy.

A není mi možno zamleti drobnou vzpomínku. Jeden semestr vykládal

profesor Polívka o ruském dramat v XVIII. stol. Nebyla to pednáška
ani historicky barvitá, jak si v nich nkteí djepisci kulturní libují,

ani v ní nebylo slyšet význaných legend, nebyla to také snad více

snška bibliografických dat s poznámkami a úvahami atp. Naopak, to

jemná ruka znalcova vybrala a mistrn v ní skupila podle povahy ná-

roda a doby všechna fakta a data — a z toho skupení práv ím dále

jasnji nazírals dobu a vc. Ti, kdož si zvykli nikoli pejímati prost
a bez vlastního soudu pravdy hotové, nýbrž slyšeti mluvu vcí a z ní

budovati si názor svj vlastní, práv proto byli v jeho pednáškách
spokojenjší a vnitn v sob nadšeni.

Tak už tedy v studentských letech se nám zjevila vdecká povaha
Polívkova. A pozdji v pednášce veejné. V cyklu pednášek o Rusku
ml výklad o Nkrasovovi. Z pelivého rozboru ideí básníkových,

vliv na jeho mládí, prostedí rodinného, životních zkušeností a pozo-
rování rostla ped námi duševní postava básníka-buditele, jenž mocn
zpívá za prvních svítání. A celá pednáška pevn logicky postavená
pirozen se konila vzpomínkou na básníkovo mládí, vzpomínkou vý-

hledem. Nemohla jinak být zakonena než otázkou básníkova strýce,

jenž mladému Nkrasovu ukazuje Moskvu. Než celý výklad byl tak

peliv a podrobn, ale logicky zbudován a podle toho klidn též

pednesen, že nikoli malá ást posluchastva snad ješt neekala konce.

Neníf prmrem posluchastvo veejných pednášek dost zvyklé sahat

na myšlenkovou tepnu rozkládaného thematu, ale dá se více unášet
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rytmickou vlnou pednesu, na níž poznává snáze, sluchem, nikoli rozu-

mem, vzestup a spád myšlenek. A pi tom práv nutno vzpomenouti

zase a je nejvdnjší si uvdomiti, jak práv takový stízlivý i suchý

(libo-li) pednes souvisí s vnitní, vdeckou povahou, která vdom
a úzkostliv se vystíhá všeho, co by snad i v ní samé budilo po-

dezení, že jí nebží pouhopouze o nejryzejší pravdu. Vždy pece
i pod touto klidnou hladinou pi tomto výklad cítil's chtivý život

a krásnou horkou tužbu. A dnes vidíme po letech znovu a opt po-

tvrzováno iny a asem, co jsme jako mladí posluchai tušili.

Jií Polívka vnoval se cele literatue tradicionální. Patí mezi

nejzdatnjší její vdecké badatele evropské. Jaká to byla doba, když
látkoslovné studie srovnávací poaly kvésti a nasazovaly první plody !

Kolik problém, všeobecných záhad a zásad literárních mlo být rázem
a bezpen rozešeno ! ? Než neúprosná kritika vdecká, mezi jejímiž

pedbojovníky Polívka záhy stanul, kácela pkné konstrukce, omezovala
smlý rozlet tvoivých myslí, prohlubovala methodu, zpevovala cesty.

Jak by se byli nevyskytli, kdož lehko opouštli toto bitevní pole

myšlenky? Nemohouce rázem ztéci nepoddajné pdy a dojíti výsledk,
které snadno oslují mysli nevdecké, byli znaveni nebo znudni. Než
tu se ukáže povaha pravého vdce, oddaného pracovníka oboru. Od-
mítá jako pohodlnické být architektem, který není pesn a bezpen
znalý svého materiálu (jak osudné nkdy !), pouen o jeho rozmanitosti,

vlastnostech atp. Ceká naopak trpliv, aby konstruoval s jistotou, až

bude vdti, v em, na em a ím bude mu stavbu budovati.

Jeví se tu tedy tato innost Polívkova jako pirozený vrchol

uvdomlého úsilí nejryzejšího charakteru vdeckého. Nepochybuje sice,

že pelivé a správn vedené badání v oboru srovnávacích studií vbec
a látkoslovných zvláš pinese výsledky, neví však dvodn, a je to

zrovna princip vdecký, že by obecných výsledkv, úhrnných pravd i
generalisací mohlo se dojíti rázem a lehko nebo v celé šíi oboru
vdního, nýbrž že je tu arci svrchovan nutná dlouhá cesta dokonalé
pípravy Nemá nemístných illusí vdeckých, avšak neopouští proto pole

své psobnosti, vden za každý na pevno a trvale a jasn získaný

fakt poznání, teba i drobný. A vyznauje co lépe (a to nutno opa-
kovati) ryzí charakter vdecký nad tuto lásku k faktu?

Prokop Miroslav Haškovec.



TICETILETÉ JUBILEUM.

Latinský komediograf Plautus, slavný anglický dramatik W. Sha-

kespeare a veselý povídká italský Boccacio zpracovali ve svých dílech

rozmanité látky ze životních píbh, které se staly záhy majetkem lite-

ratur skoro všech národ evropských, nalezše u nich napodobitele,

kteí upravili ten neb onen základní motiv podle politických, spoleen-

ských pomru a názor své doby i svého okolí.

Literární historikové snaží se vystopovati srovnávací metodou
vzájemné vlivy dvou neb více podobných dl ve svtových literaturách.

Západní badatelé snesou ovšem ve svých objemných studiích etný
srovnávací materiál, do nejmenších podrobností zjišují závislost jednoho

spisovatele na druhém, ukazují namnoze s podivuhodnou pesností,

jakou cestou se brala ta neb ona fabule v literaturách svtových, ale

jejich studie až na velmi nepatrné výjimky zstávají neúplné, o nich

platí známá slova „slavica non leguntur". Teprve v nynjší dob po-

cítili tito uenci tento nedostatek a setkáváme se již dnes u nkterých

se snahou aspo ásten se seznámiti s odbornou literaturou u slo-

vanských národ, Do té ínské zdi, která dlila a dlí ješt dosud zá-

padní svt uený od našeho, uinili otvor nkteí slovanští filologové

a literární historikové doplujíce svými recensemi neb samostatnými

lánky nmecky psanými díla cizí z tohoto oboru.

Nemalou zásluhu o to má prof. J. Polívka, který od poátku
své vdecké innosti sleduje také tento cil. Mám zde na mysli jeho

lánek, který vyšel v Nmecku ped ticeti lety. R. 1886 vydal v Lipsku

Karel v. Reinhardstvettner studii: Plautus. Spátere Bearbeitungen plau-

tinischer Lustspiele, k níž Polívka napsal doplnk: Der Geizige in

Ragusa v Archivu fr das Studium der neueren Sprachen und Litera-

turen. Braunschweig 81. sv. r. 1888 str. 433.

Vliv italské renaissance na slovanské pd pedevším zasáhl

literaturu polskou a chorvatsko-dalmatskou. Polská jest v západoevrop-

ských literaturách známjší, podotýká Polívka, kdežto druhá jest úpln
neznáma a poukazuje, že v Geschichte der neueren Literatur od Adolfa

Sterna není ani zmínky o dubrovnické literatue, a Pypinovy djiny
slovanských literatur byly již tehdy do nminy peloženy. — Po n-
kolika slovech o vydáních jihoslovanské akademie v Záhebe upozor-

uje na sedmý svazek sbírky „Stari pisci hrvatski" (1875), kdež vydána
byla díla nejoriginelnjšího dubrovnického spisovatele komedií Marina

Držie, jehož veselohra ,,Skup" (Lakomec) hrála se poprvé r. 1555 na

svatb jednoho dubrovnického obana.

O pomru Plautovy Aulularie k Držiovu Skupu psal již r. 1879
Fr. Z. Miler v programu oseckého gymnasia a teprve po Polívkov
lánku r. 1890 pokusil se M. Srepel v Ruchu sv. XCIX. o srovnávání

této veselohry nejen s Plautem než i s italskými díly.

O závislosti na Plautov komedii nemže býti pochybnosti, sám
se k tomu piznává Drži v prologu své hry, jde však o její pomr
k literatue italské, zejména k veselohe La Sporka od Giov. B. Gelliho,
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v níž vidí Polívka podobnost s Držiovou v uvedeném lánku, ale pi-

pomíná, že pece mezi nimi jest dosti rozdíl, a to práv nejvíce

v tch místech, kde se italská komedie shoduje s Plautovou. Této

okolnosti nepovšiml si Srepel ve svém pojednání, Polívka podrobnjší

zkoumání toho pomru ponechal jiným, podav toliko obsah podle jednání

a vvstupú, jak to uinil ve studii Reinhardstvettner, vytknuv také ona

místa, na jejichž podklad i cizinec, jemuž není znám pvodní text

D.žiova díla, muže budovati dále. Správn charakterisoval Kamilova

sluhu Munua, pirovnav jej k Shakespearovu Lancelotu v Kupci be-

nátském. Srepel patn neznal tohoto lánku, neuvádí tchto zbžných
pozorování Polívkových, nenavazuje na n, nýbrž snaží se ukázati, jak

dalece Drži pozmnil hru Plautovu a pokud v jeho zpracování jeví se

vliv italských dramatik, hlavn Gelliho, od nhož nauil se Drži
metod lokalisovati dj a satirou sesmšovati a kárati pevrácennosti

a zlozvyky dubrovnické spolenosti své doby, iní to však skutenji než

Nalješkovic.

Plautova komedie není zachována celá, chybí jí konec, stedovk
ji doplnil a Gelli rozuzluje komickou zápletku tak, že lakomec svoluje

k satku a vrácený poklad vnuje své dcei jako vno. Srepel míní,

tebaže toho netvrdí úpln, že i Drži tak ukonil svoji hru. Podle nko-
lika zachovaných vt na konci chorvatského díla, k nimž Srepel nebere

zetele, Polívka soudí, že lakomec milencm požehnal a vráceným po-

kladem je obdaroval.

Karel Paul.



SOUPIS PRACÍ PROF. Dra. J. POLÍVKY.

(1879—1918.)

Sestavil Jií Horák.

I. Jazykozpyt a filologie.

1 . Práce pvodní.

t )tá/ka o pvodu hlaholského písma. Slov.

Sbor. 1 (1881) 179.

Nové objevy na poli hlaholského písem-

nictví. Slov. Sbor. II (1883) 101—102.
Praktické navedení ke snadnému nauení

se polskému jazyku. Praha 1883. Tam
návod Polívkv ke tení polských text.

Kterým jazykem psány jsou nejstarší pa-

ni tky církevního jazyka slovanského,

starohulharskv i staroslovansky? Slov.

Sbor. II 118-3) 481-488; 545-554.
Nová theorie o pvodu slovanského

písma. Slov. Sbor. III (18.S4) 392—4.
Nejnovjší publikace památek staroslo-

vnského písemnictví. LF XI 18^4)

390-412,
Chorvát, Charvát i Chrvat. Slov. fc bor.

III (1884) 156-158.
Hlavní otázky slovanské filologie. Athe-
naeum II (1885) 163-167, 233-23/.
Ref. 1*4>I! XIV (1885) 166—7.

Otenáš Slovan polabských. Slov. Sbor.

IV (1885) 158—9; 224.

Novjií hypothese o pvodu písem slo-

vanskými. LF XII (18S5) 92-120.
ješt jeden náhled o nvodu hlaholice.

LF XII (1885) 289—2*0.
Polština v horní stolici Oravské. L

XII 1885 463—471.
Ref. Slov. Sbor. V (1886) 192 (J. Kar-
lowicz).

Particip. praeter. pass. sloves intransitiv-

ních ve slov. náeích. LF XIH 1886)

253—257.
Ref. P<t>B XVI (1886) 380.

O osobních jménech v RK a RZ. Athe-
naeum III l-86 426-429.

Naše nejnovjší literatura Cyrillo-Metho-

djská. Athenaeum III 1886 9— 18.

Srovn. asopis katol. duchov. XXVII
(1886) 31. (Polemika M. Procházky.)

Píspvky k historii stedobulharského
jazyka a písemnictví. LF X.V (1887)

19-36.
Ješt slovo o osobních jménech v RK.

a RZ. Athenaeum IV 1887 71—74.
Odpovd na p. Jos. Jirekovu sta „Ke

sporu o rukopisy II". Athenaeum IV
1887 133.

Czas przyszlv wjqzyku starostowieskim
Prae filologiczne II 1887—1888 175
až 194.

Bugarsko etverojevangjelje u biblioteci

eskog muzeja u Pragu. Starine XIX
(1887) 193-2^0.

Palaeographische, grammatische und kri-

tische Eigenthmlichkeiten in dem Ma-
kedonischen Praxapostoh.s. lAfsIPh

)

X 1887 106-1^2; 417-483.

Opisi i izvodi iz nkoliko jugoslavenskih

rukopisa u Pragu. Starine XXI (1889)

184-224, XXII (1890), XXIV (1892)
113—160.
Refer. P<l-i; XXIII (1890) 157.

Ukázky z Varšavského Starého Zákona
z pol. XV. stol. LF XXI (1894) 219
až 225.

Euchologion. OSN VIII 1894.

Evangelium u Polák. OSN VIII 1894.

Evangelium u pravoslavných Slovan.
OSN VIII 1894.

Amulette mít glagolit. Schriftzeichen.

Afsl. Ph. XVI (1894) 616-617.
Stidnice za i., b v polštin. LF. XXIV

1897 110—116. 179—186, 256—267.
N<olik poznámek o náeí lašském Roz-

pravy filol. vnované J. Gebauerovi.

Praha 1898 50—57.

Djiny literatury srbsko-chorvatské. B.

Stední. P) Cyrillská. OSN XIII (1898)

429-436.
Jazyk srb^ko-chorvatský. OSN XIII (1898)

397—403.
Jihoslované (nároHopis): Chorvatc a

Srbové. OSN XIII (1898) 372 až 383.

Jazykozpyt slovanský. Památnik Ces-

akad. 1898. lllb 57—61.
Srednjt bugarsko jevangjelje Sreckovicevo

i njegov odnošaj prema ostalim crkve-

no-slovrnskim verzijama jevangjelja.

Starine XXIX (1898) 95-256.

Neuesvonderechisch-polnischen Sprach-

grenze. Afsl. Ph. XXV (1901) 392-406.
Ke sporu eskopolskému v Tšinsku.

Slov. Pehl. IV (1902i 117—119.
Píspvek k dialektologii spišské stolice.

LF XXX (1903) 415—422.
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Drobnstky gramatické. I. Imperfekt

v dialekte nišském- II. Koncovka 3 os.

plur. praes. -du. 111. Jiné novotvary

praesentni. LF XXX í>03) 227—232.

lazvk ruský. OSN XXII 1904 210
až 213.

.•'.Tc.ii.iiun na;uvKi. e i. ciokíiukiix i-

HapliMÍMXT>- CóopiniKi. b*b MCCTI. B. II

.IuMancKaro- CIÍC

K dialektologii eskoslovenské. Referuje
— LF XXXIV (1907) 22-42.
Rocz. Slaw. I 1908 . 157 (str. !03).

iiia lkpóemiia TpiinapTfiryM. (Tri-

partitum opus iuris consuetudinarii

regni Hun >ariae.) CjIOBeHCKli npci;o;c

llr.ana IkpioTiiha H3 ro;v 1574.

II:5;iao ,"l-p KapJlO l\a;i.icu. C oója-
niii.tihLM ncproiiilui.a je3MKa o;i

,'l-pa !.">. 1 Io/iiibkc I 36opHHK 3a iidop.
jc.3. ii KH.I1VKCBHOC1 cpncicora mipoaa.
I. o-u-.i.cii.e. K'n.iua V. Beorpaa :

Refer. CMM 33, 19^9 4U6—8 (V.

J. Du.Šek.)

Arch. f. slav. Phil. XXXI (1909—10),
str. 373 nsl. |F. Fancev.)

Z maloruské dialektologie. Casop. mod.
f.lol. lit. III 1913 3 6-309.

O staroeské pedloze staropolské bible.

Sborník filolog. VI. 1-39.

2. Referáty.

.Mrf.ibCkiii C. A.: \Ia\, netopili

iitMeiiKaro ii McmcKaro .ivnii;tapiv-

. cobt,. LF XXIV (1897) 373-374.
Asbóth O.: Kurze russische Grammatik.
Athenaeum VII 1890 32.

Biedermann Dr. H. J.: Neuere slavische

Siedlungen auf siiddeutschem Boden.
II Bd. Athenaeum V 1888 218.

i: :
-.'.< -kypen:*: Kamy6cKÍa ,,'A-

atikx", KaiuyócKiii napo;tx n „Ka-
"ckíii Bonpoct ". LF XXV (1898)

309-311.
Boguslawski Ed.: Szkice lito-winHyjskie I.

Atl.enaeum VII 1890 30—31.
Boyer P. et Spéranski N.: Manuel pour

1'étude de la Langue russe. LF XXXIII
1906 153—154.

BpaH.TTT> P.: ."leKnin no iiCTOpímeckoi
rpaMMaTiiKt pycc- a.thiKa. Bun. I.

4»oiieiiiKa. CCM 1893 482—485.
Broch Olaf : Studien von der slovakisch-

kleinrussischen Sprachgrenze im óstli-

chen Ungarn. Vstník slov. stár. II

1899 28.

Broch Olaf: Weitere Studien von der
slovakisch-russischen Sprachgrenze im
ostí Ungarn. Vstník slov stár. III

(1899) 11-12.

Briickner A.: Kazania šredniowieczne
(Rozpravy wydz. filolog. Akad. Umie.
sv. XXIV.) LF XXIV (1897) 30—31.

Bruckner A.: Z dziejów jazyka polskiego.

LF XXXI [1904] 302-304.
Briicknf-rA.: Literatura religijna w Polsce
Šredr.iowiecznej.I-III.LFXXXII(1905)
143—151.

I ' ' ' -.ikv A. A.

etc. Vstník slov stár.

III (1899) 75.

Bystrorí Jan : O mowie polskiéj w do-
rzeczu Stonawki i Lucyny w ksie.stwie

Cie«yskim. CCM 1887 287—290.

Celichowski Zykmunt : Krzysztofa Puss-

mana Historya barzo cudná o stwo-
rzeniu nieba i ziemi 1551. Wydal —
CCM 18 1 323.

,UoBcpHva A.: CjiOBapt óoJirapcKaro
S3HKa. Athenaeum VII 1890 M— 32.

Erzepki Bo!esl. : Der Text der Gnesner
Predigten kritisch beleuchtet. CCM
1886 153.

•baMiiHUL.iHij A. C: BoMcecTBa „iper.Hiixi

CnaMira. Slov. Sbor. IV 1885 331
až 334; 389—392. Athenaeum II 1885
253—255.

<í>nopiiHCKÍiíT.: ."Ickujii no <\iai;ttHCKOM\

M3LIK03HaHÍHj. 4acri> I. CcM 1895
351-354 o . II. LF XXV (1898)

20S—215.

<$>JIOpHHCKUÍ T.: I It.CKO.JI.KO CJIOBT) O
Ma.iopyccKon. m.ilikIí (napimni a

norit.iiunixx noiiwTKaxi, yCBOini
po.ih opraHa navkn n BucraeS o6pa-
.íOBaiiHOCTii. Vstník slov. stár. IV
(1900) 29-30.

'kiopiiHCKiii T.: CjiaBJíHCKOe ii.tc-mm-

CcH XI v (1908) 85-90.
Gebauer Jan: Staroeské sklonní zá-

jmenné. — Staro. sklonní substantiv

kmene o. CCM 1887 286—7.
Geitler L. Dr. : Euchologium. Glagolski

spomenik monastira Sinai brda. Siov.

sbor. II 18^3 269-270. CCM 1884 125.

Geitler L. : Psalterium. Glagolski spomenik
monastira Sinai Brda. CCM 1884 125.

Hanusz Dr. Jan: O pisowni i wokalizmie
zabytków jqzyka polskiego w ksi^gach

sadowskich-krakowskich z vvieków XIV
do XVI.M 1887 287.

Miiiti, II. ]',.: I la.MMiiinKí, i.iai o.iirn -

• ;i nnri.Mcniiociii. Mapimickoe hc-

iBCpoep.am e;iic <:i. iipiiM-lmaniHMit

ii npHJIOXcexiflMH. Slov. Sbor. III

(1884) 449.
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Mi ii'i i. 1 1, li : 'l«i tipe Kpn i HKo-na leo-

i |i;i'|'ii'n ( i \;i (i. ni. ii. Slov. Sbor. III

(1884) 559—560.
Jagic V.: Slavische BeitragC zu den bi-

blischen Apokryphen. 1. Die Altkirchen-

lavischen Texte des Adambuchcs.
CCM 1893 485—488.

Kalina Ant. : Historya iezyka polskiego.

Tom 1. Slov. Sbor. III (1884) 506 až

507. cCM 1884 328.

Kalina I)r. A : Studyja nad historvja. jq-

zyka bulgarskiego. CCM 1893 302
až 310

Karlowicz Jan: Slownik wyrazów obcego
a tnniej jasnego pochodzenia, užywa-
nych w jq/yku polskim. Zeszyl 11. LF
XXV (1898) 11 i- 146.

Karlowicz Jan: Gwara Kaszubska. LF
XXVI (1899) 149-151.

Kapckin 0. I-..: 3anajiHopyccKÍií c6op-
BHK-E XV,,, i;t.Ka. LF XXIV (1897)
475-477.

Ková Em. Dr. : Nákres mluvnice staro-

bulharské. Athenaeum Vil 189029-30.
Krek Franc. Dr. : Modlitewnik Nawojki.

LF XXIV 1897 29.

(CpuMCKU! A.: 'Imi.io.ioi i>i n norount-
CKa iii;ion;(a. Vstník slov. stár.

sv. II 1899. 18-23.

Lang Prokop : Jazykovdecký rozbor
Euchologia sinajského. I. Pravopis a

hláskosloví. LF XVI (1889) 68—70.
O . II. (Tvarosloví) Athenaeum 1890
83—89.

JleCKHHt A.: rpaMMaiiiKa CTapocia-
BMHCKaro m i.ika. I Kpt r.o;i,í> ct> id>-

mi iiK-aro.M 1890 596—598.
Liebsch G.: Syntax der wendischen Spra-

che in der Oberlausitz. Slov. Sbor. III

(1884) 56— 7. —M 1884 331.

Loriš Jan : Rozbor podei hornoostrav-

ského ve Slezsku. AfslPh XXII (19J0)

str. 314-316.
Máchal Jan Dr.: Ku kvantit eské. LF
XVI (1889) 70—71.

Malinowski L.: Ewangelia S. Mateusza
R. V, 1— 12. Kazanie na dzteri wszech
swie.tych. LF XXIV (1897) 29—30.

Mareti T. Dr.: Slaveni u davnini. Athe-
naeum VIII. 1891 16—18.

Mareti T. Dr.: Ru^ke i eške rijei u kni-

ževnom hrvatskom jeziku. CCM 1892
547—548.

Masing Leonhard Dr.: Zur Laut- und
A<zentl"hre der macedonischen Dia-

lekte.M 1892 130-134.
Mi eoftieBCKiS roómieuHUH cóopmiKb.

iia;i. umu. BapiuarckiiM i. >'niii;cpcn-

mi,. Slov. Sbor. IV 1885387 3*8.

MHKKOJia A. 1.: I I I.CKO.II.KO ;'.aMtTOKT>

no KanivócKnMT>roBOpaM"b bt> cbBcpo-

Národopisný Vstnik XIII.

!o'iiioii I loMcpaiiin. LF XXVI 1899
1 19 150.

Mileti I.j.: O rlanu U bngarskom ježíku.

Athenaeum VII 1890 88.

Mucke K. E. Dr.: Historiache und verg\.

Laut- und Formenlehre der Nieder-
serbischen Sprache. CCM 1893 297—
302.

Mrko M. Dr.: Bugarski i s.-pski prijevod
knjige o sedám mudraca. Athenaeum
Vlil 1891 278—279.

Mrko Mat. Dr., Enklitike v slovenšini.
I. del : Oblikoslovje. Athenaeum IX 1892
212.

I lavMciu.d B.: Pl.niciri.-.iii npo$. T. ,1-.

'I' opimck.ii.Mb BOnpOCB O KiinvKiioii

Ha lOpyCCl OH pl.Mii"- Vstnik slov. stár.

IV (1900) 30.

Nehring Wlad.: Kazania Gniezieiískie. LF
XXIV (i 97) 317—318.

Nitsch Kaz.: Stosunki pokrewienstwa je.-

zyków lechickich. LF XXXI (1904)
3 4—306.

1 lor.akOi;iil, ("i.: h n h y MaKe^OHCKHM
iia|)o.uiiiM ;uija.ickniMa. Athenaeum
Vili 1891 24-25.

HoBaKOBnh Ct.: CpncKH nnaMiiapii v

1'vMVimjii. LF XXV (1898) 240
Oblak V.: Marejši slovenski teksti. Athe-
naeum VII. 1890. 150—151.

Ofeicoff : La Macedoine au point de vue
ethnographique, historique et philo-

log-ique. Athenaeum VI 1889 48—49.
Otmctt> o 29. npncvvicuiiin nai pa;i i.

rpac|>a yBapoBa. Athenaeum Vil 1890
119-120.

Pastrnek Franz Dr. : Beitrág-e zur Laut-
lehre der slovakischen Sprache in Un-
garn. AfslPh. XI (1883) Str. 242—250.

Popelka B : Grammatika jazyka starobul-

harského (staroslovnského). Úvodem
a komentovanými t<xty opatil Fr- Vy-
mazal. Slov. Sbor. III (18 4) 614.

Prae f.lologiczne, Tom. I, zesz. 1. v LF
XII (1S85) 313-31S. - Zesz. 2-3 v

LF XIV (18V7) 153—155. — Tom. II

v LF XVI (1889) 386-391.

I iTaimnikiii C A.: Cptam-nl. koblih 3a-

IKl.UIOt-RpoiR-lirklM IIOBt.CTII Bb pV«-
CKOH ii c.iar.>iiick'ii\ i, .ni u|>ai vpax l.

CCM 1593 641—2.
adi Stjepan : Slovnica i ítanka eškoga

ježka. Naše Doba lil 1896 85.

( iHTiipir.b 11b.: Jocinjvi. ,'loópor.cKÍii.

Slov. Sbor. IV 1 85 53—54.
CoOJieBCKUÍ 1 1. A.: Out pkii ii.vi>ncTopin

pyccKaxo M3biKa. CCM 1885 str. 184.

ir.ckiii II. A.: .Iiknin no ncTopin
pvcck-aro *3HKa. LF XVI (1889)

141—145. O vydáni 3. z r. 1903 v LF
XXXI (1904) 306-8; 385-390.

16
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CoóoneBCKiíi II- A.: Mojraroa na ,ibM-

BO.na. UcpKOBHO-cnaB. TeKCT-b 3a-

iiaiHO-c.iai;. iiponcxo5K,iCHÍ«. LF
XXVII 1900 71-72.

Soerensen Asmus Dr.: PolnUche Gram-
matik. LF XXVII 1900 306-307.

Cokobobi M-: Marepijuni b aajrsTKH

HO CTapiIHHOil CiaBMHCKOU JIHTe-

paTypt 1. Athenaeum VII 1893 62—3.
CnepaBCKÍfi M.: Pykodhcb II. Iocn+a

IIIa't>api!Ka bt, llpart. CCM 1;94
338—339.

CncpaHCKiii M.: I Ipn.iopo^Hbie KpccTbi

bt> lIexin n MopaBiii II BH3aHTHHCKOe
B.TÍMHie Ha 3ana;it. CCH II 1896
318-319.

Stojanovi Ljubomir: Pristupna akadem-
ska beseda. Glas srpske král;, akade-

mije LU. — Archiv f. slav. PhiI XIX
str 270 si. — Jagié i Oblak o pri-

stuprmj akademskoj besedi Ljub. Sto-

janoviéa i egov odgovor. Dlo 1897
maj. Vstník slov. stár. 1 1898 17—25.

LF XXIV (1897) 32-33.
LLIax.MaTOBT. A. A. Kt. Bonpocy oót,

oópa30BaHÍn pycc. naptniii n pycc
HapoaHOCTeíí. Vstník slov. stár. lil.

(1899) 10-11.
ILIaxMaToin> A. A.: HtcKonbKOc.iOBxno

nOBO^v craTMi npo>|>. Bvxie. Vst-
ník slov. stár. III (189^) 75.

IUeiiKinih B. H.: Paacy^ienie o «3biKt
CaBiiHOii Kimrii. Vstník slov. stár.

IV (19 i0) 44—5.
Tc3cna A.: IIcTopÍM cJiaBKHCKaro nepfe-

BO.ia CII.MBO.IOBT> Btpbl- M 1885
str. 184.

>*HlO."lbCKÍÍÍ 15. M. : K.III.MCHT I. tllIICKnll L,

CJIOBÍHckÍh. Ct» npc;uic:iOB. II. A.

."IaBpoBa. CCM 1895 354—355.
B.ia.iHMÍpoB-b B.: JI,OKTop"b í>p. Cko-

pnna, cro nepcBO;u>i» ncManibíM iia;ia-

hím ii JI3HK-B. CCM 1888 495-8.
Athenaeum V I 1889 55.

B.iamiMÍpoBt: HayHHoe iuivmchíc 6í-
nopvcc. HaptniM 3a noc.Tfcxibi ^c-
csm, ntib 1886-1896. LF XXVI
(1899) 151.

Vondrák Dr. W.: Zur Wiirdigung der
altslovenischen Wenzelslegende und der
Legend vom heil. Prokop. Athenaeum
X (1893) 216—218.

Vondrák Dr. W. : Die Spuren der altkir-

chenslavischen Evangelieniibersetzung

in der altbohmischen Literatur. CCM
1894 468—470.

Vymazal F. : Grammatik der polnischen

Sprache. CCM 1884 str. 337.

II. Djiny literatur slovanských.

1. Práce pvodní.

Nkolik slov o „Slovanském spolku blaho-

déjném" a jeho asopise. Ruch VII.

1885, 455-6, 471, 486—7.
Kamiski B. (pseudonym Pol.) : Ostatní

zwrot w sporze o starožytnosci ruko-
pisový Królodworskiego i Zielenogór-
skiego. Prae filologiczne Tom. II.

Warszawa 1887—88 str. 479—537.
Román o Apollonovi Tyrském v literatue

eské, polské a ruské. LF. XVI 1889.
353-8; 416—435.
Ref. Wisla IV 894—7. Kwartal. histor.

V (1891) 853-4. (W. Nehring.) P4>B
XXIII (1890) 156-7. ArchfslPh. XIII

308-311 (M. Mrko).
Dv povídky v literatue eské XV. stol.

Praha 1889. Str. 100
Reer. At enaeum Vil (1890) 90—1.—
Liter, listy XI (1889) 15-16. — Hlídka
VU (1890) 214—217. Wisla lil 679—

(Bron. Grabowski) — Kwartal.
historyczny IV (1890) 310—311 (W.
Nehring!. - P*Hí XXIII (1890) 156.—

1890 ok:. 481—2. —
• mioip. Oooap. r. III. 1891 (Kn. XI)

223-4. (V. Kallaš). - AMU II 1890

Fevr. 356—361. (A. Veselovskij). —
AfslPh. XII (1890) 598—599 (V. Jagi.)

Evangelium Nikodémovo v literaturách

slovanských. CCM 1890 str. 255—275;
535—568. 1891 94-101; 440—460.

Drobné píspvky Iiterárn-historické»

ást I— IV. Praha 1891. Str. 140.

Ref. CCM 1891 113—121 (V Tille).

Liter, listy XII (1891) 354—355 ÍDr.

J.
V. Novák i. - - Wisla V 437—442

(J. Kartowicz). — P4>B XXV (1891)
313—314. ,')THorpa(J>. Oóoap. ro. III.

1891 (Kn. XI) 223—224 (V. Kallaš).

AfslPh XIV 405 nsl. (M. Mrko). Ib.

XIV 627-8 (V. Jagi).

eská kronika v ruské literatue starší.

CCM 1891 303-305.

Kronika o Bruncvíkovi v ruské literatue.

(Rozpravy eské Akademie T. III. Ro.
I. . 5. Praha 1892. Str 143.

Refer. Athenaeum X. (1893) 246—251
(V. Tille). — a-THOrp. Ofíonp. kn. XVM
(1893) 205-207. Arch. f. slav. Philol-

XV. 610 (V. Jagi).
Studie z literatury lidové. I. Z legend
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o putování Ježíšov po zemi. CCM 1892.

483—4-6.
Zur Geschichte des Physiologus in den

slavischen Literaturen. AfsIPh XIV
(1891) 374—4)4. XV. (1892) 246-273.
XVilI. (18 m) 523-540.

Kollár sbratel a vydavatel písní lidových,

Jan Kollár. Sborník stati o život, p-
sobení a literární innosti pvce „Slávy

dcery. Ls93. 161-167.
Vidní sv. Pavla. CCM 1893. 600-607.
Zur Visio Pauli. AfsIPh XVI (1894) 611—

616.

li nepenncKH iiaumx niTepaxyp. i no-
líiiiMiiiix ;ú>imíi:. Listy, jež psali Han-
kovi O. Lcvickyj (1), O. Loziskyi (3),

L>. Zubryckyj (8) a P. Kulis 1). Otisk

v '/Ku i' i Oiobo ro. II (1895) kn. 4.,

str. 82-89.

Ein Nachtrag zum Physiologus. AfsIPh
XVII (1895) 6<5.

Víta Adae et Evae in der altbóhmischen

Literatur. Afslh XVII (1895) Str. 186—
191.

P. J. Šafaík a djiny písemnictví slovan-

ského. CCH I. (1895) 166—183.
Ref . AfsIPh XVIII (1896; 577. (M- Mrko.)

Dopisy Pavla J. Safaíka Mat. Mesicovi

z let 18S2—57. CCM 189 S 70-83.
Ref. AfsIPh XVIII (1896) Str. 567.

(M. Mrko).
Pehled jazykozpytných a palaeografic-

kých pr..cí P. J. Safaíka. LF XXII
(1895) 249—269.
Ref AfsIPh XVIII (1896)583(M.Murko).

A. S. Gribojedov. Literární studie- Naše
Doba. II 1895 707—714; 769—776;
874-890; 990—998
Ref. AfsIPh XVIII (1896) Str. 303-4.
(V. Jagic)

Zpráva o studijní cest do klášter Fruš-

kogorských a do Blehradu. Vstník
Ces. Akademie IV 1895. 154—168.
Ref. AfsIPh XVIU (1896) Str- 274—6.
(V. Oblak.)

Die apokryphische Erzáhlung vom Tode
Abrahams. AfsIPh XVIII (1896) 112—
125.

Korrespondence P. J. Safaíka s P. M.
Bodjanským a V.

J. Grigoroviem.
CCH II. (1896) 87-91.

Alfred (ensen o „panslavismu". Slov.

Pehl. V 1 903 359-362.
Tiché literami jubileum. Slov. Pehl. V

19)3 166-173.
Nkolik dopis z archivu iihoslovanské

akademie v Záhebe. LF XXX I (1904).

358-362.
AI. Nik. Pvpin. Nástin jeho životopisu a

práce LF XXXII (19j5.) 19-40, 103—
119, 20«— 221.

Ruské vzdl ni Chalúpkovy básn „Mor
ho". LF XXXI (19 5.) 422-427

Alexander N. Pypin. Naše Doba XII (1905).

Str. 34) -347; 424-432; 497—505.
Mikolaj Rej z Naglowic.H XI, 1906.

312-324; 390-402.
Ref. Swiat Stowiaski. Ro. II, sv. 1.

(1906) b0-62 Tad. Stan. Grabowski).
— Pamie.tnik literacki IV (190^) 551—
553 (Fr. Krek).

Básnik-slavj.mofil F. Tjutev. Naše Doba
XIV. (1907.) 260—265; 338—316.
Refer. Slov. Pehl. IX (1907) 336 (A.

erný).
Alexander Radišev. CCH XII. (1907.)

333—342; 467—78.
Slavnos' Gogolova v Moskv. Zvon 1909.

572—3, 584—6, 600—603. (Též zvi.

otisk.)

Píspvek k literárním stykm slovensko-

chorvatským. Slov. Pehl. XII 1910.

160-162.
Slovanský siezd Sofijský v ervenci 1910.

Slov. Pehl. XIII. 1911.22 -25; 72—76;
114-121.

Nekrasov. Slovanský Pehl. XIII. (1911.)

6—12; 59-68; 108-113; 182—189;
345—357; 4j6-452. Zvi. otisk (1911)

str. 56.

Vzpomínky ruského uence o ruských
a eských pomrech l.terárních. LF
XXXVIII (1911.) 122—129; 258—269.

Jagicovy „Djiny slovanské filologie". LF
XXXVIII (1911). 28—43

Havlíek a Rusko. T. G. Masarykovi
k šedes >tým narozeninám. 163— 168.

2. Referáty.

r>h;io3epcKa>i II.: Bacii.iin Tpo$. Ha-
pt.VKHI.lii. Ilciop. JIHTepaT. OMrpKT..

lín. 2. AfsIPh XIX (1897) 300—301.
Brckner Alex : Geschichte der russ

Literatur. H XII (1906) 96-103.
Briickner Alex.: Rufilands geistige Ent-

wickelung im Spiegel seiner schonen
Literatur. Slov. Pehl. X 1908 431.—
DLztg 1908 1311—12.

Deželi Vel Dr.: Pisma pisana Dru Ljud.

Gaiu i njeki njegovi sastavci. CCH XV
(1909) 479-481.

opatrném. A. 15.: II. 1>. roroJit bt>

Meiiickoii .iiiTcpaTvph.LF XXXI (1904)

6 7-69
<l'paniuin, A. I! .: IToJl&CKOe c/iaBHHO-

B-fe.Tbuie Kowua XVIII n 1. MCTBepm
XIX. ct. H XiII (1907) 340-344.
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Gastrow Paul: Tolstoj und sein Evange-
lium. DLztg 1906 665.

i. II. 1>.: Comiihchíh. \\:v\. 10. (Vy-

d. ni N. Tichonravova.) Athenaeum
VIII. 1891 189-192.

Jagi V. : Ruska književnost u osani-

naestom stoljeu. LF XXIV (1897)

152—156.
Juri Jos. : Zbrani spisi II zvezek. Ured.

Fr Levec. Slov. Sbor. III 1884 334—5.
Karás-k J. Dr. : Slavische Literaturge-

schichte. CCH XII 366.

Kolcov A. V'.: Básn. Pel. Lad. Quis-

CCM 1893 291—294.
'">i!ik-KÍíi A. A.: AjlMHpajl-b LLIiuii-

KOBT> II KaHIUlt-pi, rp. PVMMHUOBT..
Athenaeum VI. 1889 55 56.

KouivTiiK PanoBaa: IIiic.Ma H3 ricTpo-
ipa ui. Naše Doba II. 1895 951-953.

Krek Dr. G- : Einleitung in die slavische

Litera' urgesehichte. 2 Aufl- Athenaeum
V 1888 263—266.

KpmKaHHHiK >pifi:Co6paHÍe comincuiii.

HbinvcKb I.. II. Athenaeum IX (1892)

323. CCM 1892. 545—547.

Kv.iaKor.cKiii II.: Byíct Kapa;uk-n<ix.

Slov. Sbor II (1883) 157—8.
.Iarpoin, A. II.: 2KH3H& ii yMCHaa ;it>-

hto.-ilhoctl II. I. IIIa<apiiKa. LF XXV
(1898) 308—309.

Lermontov M. J : Básn. Pel- Fr. Tá-
borský. L (1828—1832) M 1892
531—2.

MaiÍKOin> ."L: BaTioinKOBx, ero xch3hb
ii comiuichíh. B3fl. 2. AfslHh XIX (1897)

str. 298.

Mareti Dr. T.: Život i književni rad F-

Miklošica, Athenaeum X (1893) 207—
20S.

MemniHKOB i . M O. : KpHTHHecKieonep-
kii. Slov. Piehl II 1900 489—490.

I lai;pouK'iii Bo.ioa. Ti:opi.i. Slov. Sbor.
IV 1885 277-278

Nedié Ljubomir : Iz novije srpske lirike-

Kriiike studije. Naše Doba I 1894 308.

II. HanoBHÍs -M-: .MtMoapii. CCH 1 (1895)
416-417.

ii dojaii: CpncKa Kii.iiia.

n.eiin upo;iaBiui Hinaomi y XIX.
Slov. Pehl. II 1900 490—191.

H( iíj) nHTepaTypu
I Athenaeum V 1888

115—116
Ohiiiiik<1'.ii'i II : PycKa "> n • > . i i i * i '

-

! a.

III. Slov. Sbor. IV 1885 219—
220

:
'!•.' •',;

i
. .< nemá

[I033ÍH. II'.ó| ailllI.IM CTHXO-
Op II KpIITIPH

i
i.l' C \.

. .1 C Mepe^KKOBCKai o
B. B. H 1 1. 1 1. 1 1< puoi;a

ii Bji. C. Co:ioi;i,cBa. AfslPh XIX
(1897) 298—9.

Petrow G- S : RuBlands Dichter und
Schriftsteller. Ubersetzung von Hofrat
A. von Mickwitz. DLztg 1916 133—4.

UCTpOBI., H. II. OMCpKII IICTOpilI yKpa-
hhckoS nHTepaTypu XIX. cto.i-etíh.

Slov. Sbor. 111 (1884) 448.

Puškin A.: Boris Godunov. Pelož. E.

Krásnohorská. LF XXXIII 1906 286—
299.

Ratuszny Anton: Tolstojs soziale An-
schauungen, insbesondere seine Eigen-
tumslehre und ihr Verháltnis zur Lehre
P. J. Proudhons. DLztg 1906 666.

Rittelmeyer Fr.: Tolstois religiose Bot-
schaft. DLztg 1906 665—6.

CúopmiKb oómccTBa .iioónie.icii poc-
ciiiCKoi c.ioBccHocTii na 1891 ro;i'b.

Athenaeum X. 1893 56—57.
Cejrain,eBT> A.: B:ir:i>i;u>i Kapna Fan-

.-niMKa Ha Pocciro. AfslPh XXXV ( 1913 1

str. 524—5/5*

(KaóimcBCKiii M.: Ilciopiíi iiobíwiuiciíl

pvcc .TiiTepaTvpu. (1848—1890.) CCM
1891 533—536.

Slovanské spolky v Praze a innost jejich

v roce 1880— 1881. 1. Liter, a e-
nický spolek „Slavia". Slov. Sbor. I.

1.-81 175-6
Smiiklas Tade: Život i djela Ivana Ku-

kuljevia-Sackinskoga. (Rad kn. 110)
Athenaeum X (1893) 207.

Smiiklas T.: Nacrt života i djelá bis-

kupa J. J. Strossmayera. I. lzabrani

njegovi spisi.H XIII (1907) 201-
202.

CnoMHHKH npo 5Kirre n jvbhjihoctb

Bo;io;ui>nipa BapirbubCKoro. Slov.

Sbor. Hi (1884) 394—5; 447—8.
CpeMair ('ui:aii: IlBKOBa cnaBa. Ilpn-

noBeTKa. Slov. Pehl II 19j0 447—
448.

Stern Ad-: Geschichte der neuern Lite-

ratur. I
— VII. 1882-85. Athenaeum

lil 1886 52—54.
Stín A. G.: Historie literatury ruské XIX

stol. Naše Doba I (1894) 866-869.
Strejek Ferdinand: Lumírovci a jejich

boie kolem r. 1880 CCH XXI (1915)

431—2.
( i v.imici.Kini k\: KopcciioiucmuíM M.

1 ., lonam.koio. Sv. 1.LFXXX1I (1905)

473 75. - O sv. II CCH XVI (1910)

339—345.
Tím oi: l .\. ,\ : Miici.Ma Bx'icc:iaBa

laiikii K i. O. M BOHHHCKOMy. Athe-
naeum VI 1889 224—225.

Tourtzer H : Louis Štúr et 1'idée de Pili"

dependance í-lovaque (1815— 1856)

AfslPh XXXVI (1915) 570-573.
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Tretiak |ózef: Miedziany ježdziec Puszkina.

Slov. Pehl. 11 1900 488-489.
Tun A-: lsturija revoljucionnych dviženij

v Rossii. CCH XI l (1906) 488-489
Ypmiii. M. (M. Zdziechowski): <>'n-pi.:i

ii. u. ncnxojioriH cjiaBXHCKaro iwe-
Mt mi. (

' iai:Hin>.|.n u.i. Athenaeum VI

1889 54

IOBCKÍÍÍ A.: o.llia.llior aniflHie B I.

Holinu pyCCKOH .111 irpai Y['l.- Slov.

Sbor. 11 1883 479-480.

BcccjiobckíiÍ \ i.
.

• >i i>>;ii.i ii xa| .

pHCTHKH. CCH 1 1895 339.

Wesselovsky Alexis: Westliche Einfliisse

auf die neue russische I iteratur, 3.

umjr. Aufl. DLztg 1906 2374—5.

II- li. : K i. m i CKOÍÍ
Kii.Mc.mi. I. Slov. Pehl 11 1900 341—
342.

Zdziechowski M.: Grundprobleme RuíJ-

lands. CCH XIV (1908) 109.

III Národopis. Lidové podáni.

1. P r a c e puv o d n

Der Geizige in Ragusa. Arch. f. d. Stud.

d. neu. Sprachen u. Lit. Sv. 81. (1888)

433 nsl.

Mc.ikíh ;uim I. i ku k i. iirropin nu|><> t-

íu.ix i. i:l,ponaniii. I. K i> (Viar.MiK-kiiM i.

IIOBbpÍMMb u MlpO.t.iaililI II. tíOBblfl

;iaiiin.in ;ti» ncropia povKaimm, . • M-
nuip. ( >6o3p. ro. lil (1891) kn. 8.

str. 252-254.
Ein neuer Beitrag zur pO>K,Y,íllllll,J.

AfslPh XIV. 1892.

Ein Beitrag zur máhrischen Volkskunde.
(Studie o knize J. M. Slaviinského:

Vlk Krampot.) AfslPh XV (1893). Str.

452—456.
Pohádkoslovné studie. Ces. Lid IV. 1895.

513—515.

Slavische Beitráge zur vergleichenden

Márchenkunde. l)Zu Doktor Allwissend.

ZsoVkde 1. 1895 252—259. 2) Zur Sage
vom Kónig Midas. ZsoVkde III. 1897.

295—298.

Tatku, ach tvlko taká. ga.ske. mi daj.

Wisla X 1896. Str. 79.1-799.

My trzej bracia. Lud II. (1896 Str. 9 18,

Ref. Zbornik jslav. II. (1897) 504. (A.

Radic.)

Rybá a zlatá rybka. NS I. 1897. 49-63.
Ref. )Khb. nap. VII. (1897) 264 (N.

Jastrebov). — Ymi. 3anHCKH Ka:«an.

>'iu.b. LXVII (100) kn. 1. str. 14.

(). Smirnov). Zbornik jslav. II. 1897
495. (A. Radic).

Doktor Wszystkowiedz. Wisla XI. 1897.

Str. 53—69; 298—315.
Ref. Zbornik jslav. 11 1 (1898) 331—333.

Tradice a pisn národní. Památník Ces.

Akademie 1898 111b 64—67.
O srovnávacím studiu tradic lidových.

NS II. 1 898. 1—49.
Ref. Zbornik jslav. III 1898 322—324.

Man.uciuiKXT i, n HerOB&an. vmchiiki..

CóopiuiK i. 3a nap<a. y.MOTBOp. HayKa

i isiiiivK-iiima. XV. str. 393—448.
*Hfl 1898. Též zvi. otisk str. 56.

Ref. 3anHCKB IH.i;m. 33 (1904)33—4
(V. Hnatjuk). Ani.. Cxap. X (1900)
589-591. (Jul. Javorskyj).

Seit welcher Zeit werden die Greise nicht

mehr jjetotet ZsVVkde 1898. S.25-29.
Ref. Lud V 1899 str. 88. (St. Zdziar-

ski.)

Noch ein Nachtrag zur Sage vom Konig
Midas. ZsoVkde IV. 1898) 2i2.

Le chat botté. tKB :sa napo.[.

VMOTBOp. navKa ii KiiiivKiiiiiia. XVI—
XVII. (1899) Str. 782—841.
Ref. Zbornik jslav. VII. 1902 397—
399. (A. Borani). — Rev. trad. popul.

XVI (1901) 341 (W. Bugiel).

O zlatém ptáku a dvou chudých chlap-

cích. NSC VI. 1900. 94-143.
Refer. ZsVVkde X. (1900) 345 (A.

Briickner).

O znaczeniu bada povtastek ludowych.

III Zjazd historików polskich w Kra-

kowie. 1900. Sekcya IV. Referát str 11.

O.unn, pyccKÍíí aiicioon. ii ero

Iia.UU.lil IICTOWIIIIK I>. I< )ClI.R'ÍÍHblÍÍ

C6opHIIKI> C I, McCTI. B( l"p-

Mmuiepa. MocKBa 190J. 163—168. (N-
mecký výtah z této studie autor pi-

pojil k stati J. Bolte „Die Scheune
brennt" atd. v ZsVVkde XXVII (1917)

135-141.
Nachtráge zur Polyphemsage. Archiv f.

Religionswissenschaft I. 1900 305—
336. 378.

Ref. 3anncKH OleBi. sv. 33. (1900)

33—4. IV. Hnatiuk).

Tom Tit Tot. ZsVVkde 1 00. 254-272;
382—396.

Odmianka anegdoty „Kapucyn z capia.

broda." Lud VII '(1901) 217-8.

Bial.iiiKii K7.ML iipiiKa3Kin I. b i, ILIan-

KapcBiiM „róopHiiKf. ott> ó-L.-irapckii

HapO.lHII Y.MOTBOpCHIIH "Kli. Vlil—IX



24t> J. Horák:

pumo. 3a napojím
iTBOpefiJU atd. ku. XV Jíl. l. o;i.

Ó05— 640. Coéttfl 1901. Též zvi. otisk.

Ref. Lud Vlil. (1902) 330 (St. Zdziar-

ski). — 5Khb. Dráp XII (1902) 477
(A.

|
|ac;mirskij). — Zbo. jslav. VIII

(1903) 143 (A. Boranic).

Uber das Wort Vampvr. ZsoVkde VII.

1901. 185.

Z jihozápadníno pomezí svta slovan-

ského Dojmv s cest. Slov- Pelil. IV
1902. 315-319.

Ze selského Srbska. Vzpomínky z cest.

Slov. Pehl. V 1903. 20—26.
Paralele národním pripovijetkama u Stro-

halovu zborniku II. Zbornik za nar.

život i obi. juž. slav. VIII 2 1903. Str.

161— 182.

Ref. Lud X (1904) 364 (St. Zdziarski).

Slavische bagen vom Wechselbalg. Arch.

f. Religionswissenschaft VI. (1903) Str.

151— 162. (Doplnk ku pojednáni J.

Karlowicze : Germanische Elemente im
slav. Mythos. lbid. 184 nsl.)

Ref. Lud. IX. (1903) 417. (St. Zdziarski).

Mittel wider die Tollwut. ZsVVkde XIII

1903 440.

Zu der Erzáhlung von der undankbaren
Gattin. ZsVVkde XIII (1903) 399—412.
Ref. Lud XI (1905) 111 (St. Zdziarski).

Przeglad powszechny 88 (4904) 314
(St. Zdziarski). JBL XIV (1903) . 4852.
(str. 495).

Pohádkoslovné studie. Národop. Sbor.
eskovlov. ro. X. (1904) seš. 2. Str.

xxvin+2ii.
Ref. eský Lid XIV (1905) 397 (C.

Zíbrti. — Lud XI (1905) 435—439.
(St. Zdziarski). — Przegla.d powszechny
sv. 88 (1905) 121—125. (St. Zdziarski).

>k".MIII[ kn. 357 (1905) 440-444 (A.
Sobolevskij). ~A<hp.. Dráp. 15 (1906)
Vyp. 1, otd. 3. str. 3 (G. Iljinskij).

Hcrop. BtcTHiiKi, 1905 (A. J. Jaci-
mirskij). 3aHHCKH IlIcBM. 71 (1906)
230-234. (V. Hnatjuk). Z.ornik jslav.

XII (1907) 317-320 (A. Boranic).
ZsoVkde XI (1905) 135. - ZsVVkde
X\

( 905) 227. (J. Bolte). Tamtéž XVI
(1906) 207-209 (A. Briickner). — Rev.
trad. pop. XXII (1907) 235—6 (W.
Bugielj.

Derkluge Knabe.Ein kroatisches Márchen
aus d?m Kreis „Die kluge Dirne". Von
V. Jagié und — . AfsIPh XXVII (1905)
614-629.

Eine alte Schulanekdote und áhnliche
Volkstreschichten. ZsoVkde XI 1905

165.

Ref. L d XII ( 1906) 87 (Dr.M. Janík).

-

•iaiuiri:! UIcbm. 74 (1906) 226—7.

(V. Hnatjuk). ZsVVkde XVI (1906)
449. (J. Bolte). - JBL XVI (1905) .
1293 (str. 356).

Fonograf ve službách národopisu. NV
I. 1906. 167—174.

Ha r.cl.xi, mvro.uiuib. Pycc 'Iuuio.t.

lihcTHiiKi,. LV (1906) Str. 226— 238.
Ref. Zbjrnik jslav. XIII (1908) 318—
319 (A. Boranic). — 3an. IlJeBM.
LXX1V (1906) 227 (V. Hnatjuk).

Ali-Baba i etrdeset razbojnika. Zbornik
za nar. život i obi. juž Slavena. XII.

1. 1907. Str. 1—48. (Též zvi. otisk.)

Ref. 3a;mcKiT Hlenu. sv. 79 (1907)
232—34 (V. Hnatju ).

Lidové povsti o pvodu tabáku. Zbornik
u slávu Vatrosl. Jagica. U Becu 1908.

(Str. 378—88).
Ref. 3anncKH IIU-bh. 235—6. (V.

Hnatjuk).

Ardalic V.: Národn pripovijetke iz Bu-
kovice u Dalmaciji. Komentáre napi-

sao — (Zbornik za nar. život i obi.
juž. Slav. XIII. 1908. Str. 161—232.)
Též zvi- otisk.

Ref- 3airacKH IIIeBM. sv. 88. (1909)
235—6. (V. Hnatjuk).

První sbratelé a vydavatelé slovenských

pohádek. (Výatek z vtší práce.) Slo-

venská ítanka. (1910) 439—454.
Ba6a xvacv ncpTa. Pvcc. ^ii.io.t. BfecT-

hiikt,: T. 63. (1910). 342—366.
Ref. 3anncKii IIIcbh. sv. CI (1910)

189— 1?0. (V. Hnatjuk).

O eských pohádkách. (Úvodní studie

k výboru: Národní pohádky. Vybral

J. Satranský.) 1911. Str. 199—253.
Povídky o vrnosti ženské. NV VI.

(1911). Str. 1-15.
Nepla po nebožtících. NVC VI. 1911.

209—215.
Jméno Dunaj v národní poesii ruské.

Sborník filologický IV 1913 263-324.
Ref. CM 1914 444—6 (J. Máchal).

AfsIPh XXXVI (1915) 513. (V. Jagic).

Nachtráge zu dem „Trug des Nektane-

bos'\ ZsfWkde 23 (1913) 57-8.

Ref. JBL XXIV (1913) . 573 (str. 443).

Povídky kladské. Sebral a zapsal Josef

Kubín. Komentáem kriticko-bibliogra-

fickým provází J. Polívka. 1

—

II. (Vy-

cházelo v 1. 1908— 14 jako píloha

k NVv-.J Též zvi. otisky I. 1909 str.

158. II. 1914 str. 348.

Ref. CM 1915 9«-102 (J. Horák).

3airacKn Hlen'!. CXII (1912) 226. (Z.

Kuzelja).

Lalija. Ze svých studií o slovenských po-

hádkách pedkládá — (Vstník král.

es. spol. nauk 1914.) Str. 1—52.
Ref. CCM 1915 112-113. (J. Pátá).
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Povídky lidové o zkrocení zlé ženy. I Ipu-

nii 1 1 • : 1 1 1 < > i
-.

1 1 '1'pailkonii B < «
>

I

> < > K 1 1 i
•

iioi M imci.MciKiKuV iipauí 1874— 1914.

JlbBiB 1914. (Str. 302—332.)
Ref. CCM 1915 113—114. lj. Pátá).

Bájeslovné drobty z lidových podání. Sbor-

ník filologický V. 1915. Str. 62-74.
Refer. asop. mod. filol. lit. V. 1916.

458 (J. Pátá.)

Z drobné mytologie slovanské. O hospo-

dáíkovi. NV ro. X. (1915.) 73—81.

Povídky lidu opavského a hanáckého. Vy-

dfel a komentáem kr iticko-bbliograf

.

opatil — (Rozpravy es. Akad. t. III.

ís. 43.1 Praha 1916. Str. 176.

Refer. MM 1916 266-268. (AI. Gre-
gor.) Srovn. NV XII (1917) 102-3.
LF XLIV 1917 66-72 (V. Tiile). 1'rze-

gla.dpowszechny CXXXV (1917) 252-3
(St. Zdziarski).

Personifikationen von Tag und Nacht im
Volksmárchen. ZsVVkde XXVI (1916)

313-322.
Nachtrage zu den Personifikationen von

Tag und Nacht. ZsVVkde XXVII. (1917)
68-69.

Lidovda ve válce a válená lidovda.
NV XII (1917) 276-281.

Znamení života, pedzvsti smrti v lido-

vých podáních, obyejích a povrách
NVC XII (19.7) str. 2;-52, 128-141.
209—230, 337-368. (Též zvi. otisk.)

Anmerkungen zu den Kinder- und Haus-
márchen der Briider Grimm. Neu be-

arbeitet von Joh. Bolte u. Georg Po-

lívka. Sv. 1. 1913. Str. VI + 556. Sv.

II. 1915 Str. V + 566. Sv. III. 1918.

Str. VIII + 624.

Ref. asop. mod. fil. lit. III 1913 264-
6. — CCM 1915 102-104. — NVC
XI (1916) 443-457 (V. Tille). Etnogr.

Obozr. kn. 94-5 (1912) 136—7.
(E. Eleonskaja). - AfslPh XXXV (1913)

269-273 (V. Jagic). - Jsb. 35 (1913)

odd. XV III 136. (- 156). — DLztg 34.

1721—2 (Fr. v. d. Leyen). — JBL XXIV
(1913) . 746a (A. L. Stiefel) ; . 5662

(O. F. Walzel).- Danske Studier 1912
193-5 (Axel Olrik.)

2. Referáty.

Aarne Antti : Vergl. Márchenforschungen.

NVC V 1910 34-36.
Aarne Antti : Die Tiere auf der Wander-

schaft. NV IX. 1914. 82—84.
Aarne Antti : Leitfaden der vergl. Már-

chenforschung. NVC IX 1914 136-137.
Abt A. : Die vol <skundliche Literatur

des Jahres 1914 NVC IX 1914 15-16.
Afanasjew A. N.: Russische Volksmár-

chen. Neue Folge. Deutsch von Anna
Meyer.AfslPhXXXlII(1912)str.606-7.

Aii.upcoifb B.: PoMaiii. Aiiv.ich ii na-

po.muH cKa3Ka. ZsVVkde XXII 304.

Anthropofyteia. Jahrbiicher fiir folklori-

stische Erhebungen und Forschungen
zur Entwicklungsgeschichte der ge-

schlechtlichen Moral. Herausgeg. von
Dr. F. S. Krauss. I.— II. NVC I (1906)

50—51. ZsVVkde 16 (1906) 212—13.
.\pnav i"i; i. M. Tp-: IVi.-irapcKii napni

npHKa3KH. NVC II (1907) str. 146—
149. ZsVVkde 17 (19071 228—9.

Artin Pacha Jac: Contes populaires iné-

dits de la Vallée du Nil, traduits de
1'arabe parlé. NSC II (1898) 93—98.

Asbj6rnsen-Moe : Norské pohádky. Pel.
Mil. Lesná-Krausová. NVC VIII 1913
149—15'.

Bartoš Fr. : Dialektický slovník moravský.
ást I. NVC I (1906) 40-41.

Baruch Maksym. : Bože stopki. Archeo-
logia i folklór. NV III (1908) 172—
173.

Bachtold H.: Schweizer Márchen. NVC
XI (1916) 240.

Bethe E.: Mythus, Sage, Márchen. NV
I (1906) str. 240-242.

Biió.-iíoi pac|>. vKaaaTC.ii. pycc- miorpa-
'1'Iihcckoíí JlHTeparypiJ o i;jrl>nineMi>

úmt1> napo^OBt Poccin. NV IX 1914
92.

Bienemann jun. Dr. Fr. : Livlándisches

Sagenbuch.NSIV— V. 1899 str. 154—
155.

Bin Gorion M. J.: Der Born Judas. Le-

genden, Márchen und Erzáhlungen. I.

Leipzig 1916. NVC Xll (1917) 332—
333.

Baudoin de Courtenay I. : MaTepiaJtbl

íoroc.ian. ,ua.iCK'Tonoriii n 3THOrpa$ÍH.
AfslPh XXIX (1907) 445 nsl. v sou-

borné stati Zum slavischen Folklór.

Bliimml E. K.: Beitráge zur deutschen
Volksdichtung. NV V. (1910) 43.

Bogdanovic David Dr. : Izabrane národn
pripovijetke. AfslPh XXX VI (191 5) 569—
70. — NVC XI (1916) 89.

Bóhm M.: Lettische Schwánke und ver-

wandte V olksiiberlieferungen. AfslPh
XXXIII (1912) str. 603-606.

Bóklen E : Sneewittchenstudien I. NV
VI. (1911) 217-219.

Broman Zd.: Nmcová a Slovensko. NV
VIII 1913 148-149.

Bufková-Wanklová K.: Z Jemínkovy
íše. ZsóVkde IV. 1898 272.
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Bufková-Wanklová K. : Drak a odsou-

zenec v Macoše. NV XII 1917 103.

Bu?iel Wlod. Dr.: Studye i szkice lite-

rackie. NVC VI. 1911 178—180.
:ei-.T> 1". O.: Vk-paimcKin napou

bt> cboiix!. .'AicH.iaxh atd. ZsV Vkde
XXII [19121 419-421.

Bulat P. : De Schelten aus dem Tier-

reich im Slavischen. NV XllI (1918)

126.-

Biinker J. R. : Schwanke, Sagen u. Mar-

chen in heanzischer Mundart. N\ III

(1908) 11 — JO.

Cerch Stanislaw : Bašni ludowe žebrané

w wsi Przebieczanech. ZsoVkde III

1897 188-190.
Ciszewski Stanislaw: Krakowiacy. Mono-

orafija etno?raficzna. Tom i. M
18^5 355-368.

Ciszewski Stan.: Bajka o Midasowych
uszach. Studyum z literatury Iudowej.

AfsIPh XXII (19J0) str. 312—313.

Clodd Edward : Tom Tit Tot. An Essay

on Savacre Philosophy in Folk-Tale.

NS VI.°190j str. 206-207.
OConnor W. F. Capt.: Folk Tales from

Tibet with il ustrations by a Tibetan

artist etc. NV lil (1908) 92-94.
Contributions au Folklóre Erotique, con-

tes, chansons, usages etc. Tome I. Con-

tes licencieux de Constatinople et de

1'Asie M neure. Recueillis par J. Nico-

laides. Tome II. Cont. lic. de 1'Alsace.

Recont. p. le Magnin de Rougement.
Paiž 1906. NVC II (1907) 245—247.
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prétendu role dans la transmission des
contes ii.diens verš 1'Occident Euro-
péen. AfsIPh XXXV. (1913) str- 514—
524

Cvijic J.: Naselja srpskih zemalja. Kn. I.
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Kriiorpal' 36ÍpHllK. (Srovn. hesla Franko,

Hnatjuk.) O sv. 1. Naše Doba I 1894
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Soupis práci pro. dra J. Polivky. 249

HCKIIX II. I-

P<.i npnnoBi mk.i NVC IM1907) 149—
151. - AfslPh XXIX (1

( M)7) 445 nsl.

v souborné si « t í Zum s avischen Folklór.

Ga doz Henri: De 1'Etude des Trad
! 'opul. nu Folk-Lore en IVám.
1'Étranger. NVC II (1907) 243-244.

Genn< p A.: I a orn ation des 1 r^cndes.

NVC VI 1911 129-132.
Gerould G. Ha 1 he Grateful Dead. NV.
V 1910 228-231.

Gliski; Polské bajky. Pel- B. Prusík.

NVC IX 19 4 90.

1 na 1 1< »k B

ipHHKa. AfslPh XXI (18^7) str. 270—
272.

IK B ' lOl H 111 PyCHHli

Vlil (1902) str. 152-154
k B E in. i; pa«Ji i. ii. po

Vfo] orp. '• lóip. IX. XXV,
XXiX O sv. III. v NSC VII (1901)

211-217. — O sv. IV. NVC V 1910
S5 -86; AfslPh XXXl (1909-10) 5

n
1
—

603. ZsVVkde XXII 42^-26. — O sv.

V. NVC VII [1912) 86—90.
I iinnoK li.: íapo^HÍ oiiobLihhm npo
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IX J1904J 424-447. AfslPh XXiX
(1907) 445 nsl. v souborné stati Zurn
slav. Folklór.

Rozdolš<yj O.: Halicki narodni kazky
(Etnograf. Zbir. VII. 1899.. ZsóVkde
VII (1901) 93—%; 130—134.

Rozdoškyi O.: H^lvki narodni noveli.

(E r. r. t.'VHIj. ZsoVkde VIII

143-152.

T. a 3

II- M.: Iltcmi pycc. cekiaiiTOBj.
NVC IX (1914) 17—18.

OBt II. li. ril.cnn. (Nové vyd.
A. E. Gruzinského) ZsVVkde XXII
(19121 312-313.

1'i.ictchko A IJ. : .Iluiiui o Cb.
Pcopin ii .ipaKOHl.. ZsVVkde XXII
(1912) 305.

('aB>ieiiKO C. II.: PyccKaa uapoAHaji
cxa3Ka. Uctodím coónpani>i n H3V-
mchíh. AfslPh XXXVI (1915) 573— >75.

Saintvves P. : Les vierges méres et les

naissances m raculeuses. Essai de my-
thologie comparée. NVC V 1910 225—
226.

~

[inK"L Bi yecTB na npo<j>< < :< ipi 71.

Milí. !II>n,. ('(..|.!IM 10]'.'. NVC Vlil
(19131 1 -19.

:iiki. MaTcpia.ioin. i.im onncaHi*
.MliCTiiocTeíi ii n:iCM<.?!i> KaBKaaa. Bli-

iiycki.XXXY.NV.I(19U6)114— 118.

O sv. XXII. v NSC V-V (1899)
150-151. O sv. XXXIV ZsVVkde XV
(1905) 225.

'íiik aa napojím VMOTBop., navka
n KHIHKHIIHa. O SV. 1.—VI. v CxM
í 1 <S9 1 j 538—44; (1892) 548-52. —
O sv. XII.. NSC II (1898) 98-101.
- O sv. XIX v ZsVVkde XV (19j5)
218-220. — O sv. XX. v ZsVVkde
XVI 216 nsl. - O sv. XXI. v ZsVVkde
XVII (1907) 229. — O sv. XXV.
v ZsVVkde XXhl (1913) 326.

Sborník statí o pomrech zapomínaných
oblasti eských. NVC VIII 1913 20.

Sébillot Pau : Le Folk-Lore. NVC Vílí

1913 227—229.
Scheinigg J.:_ Národn pe^ni koroških

Slovencev. Ziv. Starina I (1890) Vyp.

2., 200-203.
Scheu H. u. Kurschat Alex.: Zemaitische

Tierfabeln. NV XIII (1918) 111.

Schmidt dstav: Aus dem Fichtelge-

birge. Sagen u. Siiten. I. Bd. Mytho-
log sches. NSC 1V-V 1889J 152—
154.

CepxcnyTOBciciíí A. K. : CicaaKH n pa3-
I lO.Tl.lLIVKOiri..

ZsVVkde XXII (,9l2) 416-419.

Sinapius Daniel: Neoforum Latinoslove-

nicum. Nov vydali J.
V. Novák a V.

F.ajšhans. NV IV (1909) 52-53.

Singer S. Dr.: Schweizer Márchen. An-
fang e nes Kommentars zu der veroff.

Schweizer Márchenliteratur. I. Fortset-

zung Nv II 11907) 244-245.

Siuts H. Dr : Jenseitsmotivc im deutschen
Volksmarchen. NV VIII 1913 143—
145

.ihiimh BOcmnaiuiiiKaMii
ai-.Ka.íCKoii vmíTc.iLC. ceMireapÍH.

NS II (1898) 104-108.
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Sklarek F. : Ungarische Volksmarchen
Z<VVkde XII (19.12) 124 126.

Sláma Fr. Dr.: Slezské pohádky a po-

v«-sti. AfsIPh XVI S18—9.

( !jrapHOi b A. M-: CoBpeMeHHoe i

.uni' o pyccKofi HapoaHo CKa

ai.in r>i nayMiicKi pa3pa60TKH.
NVC VjII (1913, 66-7.

ni ||. \
. B . cn>i

i. rrbcHn. Tomi. I. 1895. LF XXIV

(1697J 33—35. — sv. VII. ZsVVkde
XIII (1903) 242-3.

Cohhh A. II.: rop u -i«» im
i

NV lil (1908) 13 -
L36. - ZsVVkde XVIII (19o8) 320-

CnepaHCKiií M.: npHflopo5KHHe xpecjbi
' Uxin n MopaBÍH ii i:ii. '.ani. n.ibi-

„a aana.it. AfsIPh XIX (1897)

315-6.
( tepám kíií .1 A.: II. rr, jinTep;

ipcr.HMio Fiiiuia. Hun. 1 NV 1

(1906) 244-245. - AfsIPh. XXIX
(1907) 445 v souborné stati Zum slav.

Folklór. - ZsVVkde 17 (1907) 345.

Spiefi K.: Das deutsche Volksmarchen.

NVC XIII (1918) 103-104.

Srpski etnografski zbom ; k. O sv. III— IV

v ZsVVkde XIII (1903) 239-40. -
Sv. VI v ZsVVkde XVI (19 6) 216. —

.

Sv. XV v ZsVVkde XXIII (1913) 308.

- Sv. XVII v ZsVVkde XXIII (1913)

3 0-11, 318—1'.

i TanojeBiili I.')- AI.: Cp6nja v c.niKaMa. 1

Slov. Pehl. IV (1902) 30*—39.
Stroebe Klára: Nord sche Volksmarchen.

NVC XI ( 916) 82.

Strohal R.. Hrvatskih na^odnih pripovije-

daka kn. 3. Zs. VVkde XV (1905) 216.

Sumcov N. T.: Pa 3MCKaHÍfl r.T> oónacTii

am KaoniMCCKOii .mupaTYpu. Ahck-
•,nn,, o nvnuaxi.. AfsPh XXI (1899)

2 3.

CyMUOBli II. T: a (.Ka.<ani>i O upoca-

hitxi.cm ropoiaxi.. Charkov 1896.

b) K'i. úiiO.iiorpai. crap. uanopoc
pejmri03. CKa:sauiíi. Charkov 1896.

c) ,'Iiimhi.k oóepeni ott> cma^a.
Charkov 1896 d) ."In icpaTYpnax pcunu
pa3CKa3a rp. JI H. rojicroro: LI1s>n>

ji yKiiBH. Charkov 1896. e) O
r.;ii>inin MaJIopyc cxo.iacTii-i. ;inrcpar.

X\"Il. ctoji. Ha BejiuKopyc. ni

atd. Kiev 1896. AfsIPh XXI. 1899

(261—2).
Šašelj I.: Bisernic-, I—II. ZsVVkde XVII

(1907) 223—4; XXIII (1913) 306.

im. H. B-: MaTepbi:ii.i jyia nsyqeHui

óbna ii a3. pvcc naceneHÍM cinepo-

3an. Kpa*. Sv". II. AfsIPh XIX (1897)

240 nsl. i souborné stati Neuerc ^L-

vische Márchensammlungen.

UlminiaHOBTi Hb. .'!•: ritceHMa 3a

m bpi Bila 6pai b m, noeŠHJtTa na

KauCKni B nap 1 1

—III. NSC
VI (1900) str. 205— k06.

Strekelj K.: Navodila in vpríšanja za

zbiranje i zapisov. narodnih pesni atd.

ZsVVkde XVII (1907) 223. NVC
w

II (19J7) 48.

Strekelj K .: Slovenské národn pesmi.

Snop. 1. ns). LF XXIV (1897)

3S-6. ZsVVkde XIII (1903) 238-9.

XV (1905) 215. XVI (1906) 209. XVII

(1907) 222-3. XIX (1909) 317.

Tarasev.škyj P.: Das Geschlechtseben des

ukrainischen hauernvolkes. ZsVVkde
XXiI (1912) 427.

von Thallóczy L. Dr. : 11'yrisch albanische

Forschungen. 1-11 NVC XI (1916)

164.

Tlumme Ad-: Das Marchen. NVC IV

19o9 223—4.
Tille V : Konec pohádky. NVC II

1907 161.

Tille V.: eské pohádky do roku 1848.

AfsIPh XXXIII (i912) str. 591—6U3.

nubini. II- II- ( » iipímniinl. *co-

riaconaiiix' non m.-.vmcuíii HapORHOií

noe3ÍH. NV 1 (1906) 242—244.
p

Truhelka . Dr : Arnautské pohádky

Vybral a pel. M. Hajný. NVC VII.

1912 90—92.
Tyroller Fr.: Die Fabel von dem Mann

und dem Vogel in ihrer Verbreitung

in der Welt.iteratur. NVC Vlil (1913)

196.

Václavek M.: Valašské pnhádky a povsti.

Etnngraf. Obozr. Mil 1896) .V 2—3
990—^94 O wd. 2. v ZsoVkde IV

(1898 159- 60. AfsIPh XIX (lí-97)

240 ns'. v souiiorné stati Nciiere sla-

vische Márchensammlungen.
Václavek M.: Valašské pohádky. ZsoVkde

IV 1898 308-309.

Valjavec Kramanov Mat.: Národn pri-

povjesti u Varaždinu i okolici. 2. izd.

Ziv. Starina I (1890) Vyp. 3, 190.

Vážný Václav: Litevské písniky a po-

hád y. NVC XI (1916) 239.

Vele Ferd.: Místni jména na Slansku.

NVC V !1 (1913) 69.

BecejiOBCKifi A. 11 : Pa3HCKaHÍH ui>

iacTii pvccKaro .ivxoBHaro cnixa

XV—XVII. CCM 1891 125-135.

Vla-tivda Slezská I. W.sla III 678—9.

Weber L. F.: Marchen und Sclvwank. Eine

stilkritišche Studie zur Volksdichtung.

NVC I (1906) 178-182.
Weinreich Otto: Der Trug des Nekta-

nebos. NVC VII 1912 184-186.



J. Horák .

Werybo \X I. : Podania bialoruskie Ath-.-

naeum VII 1890 150.

5< Iski A.: Monchslatein. Erzáhlungen
- zeitlichen Sehriften des XIII. [ahrh.

NVC IV 1909 224—6.
Iski A : Die Schwanke u. Schnurren

des Pfarrers Arlotto. I

—

II. — Der
Hodscha Nasreddin I -II. NV VII

1912 221-223.
ski V; Das lacliende Buch. NVC

XI (1916) 90.

Wilhelm R. : Chinesische Volksmárchen.

NV XI (1916) 82.

r \\ .: Plattdeutsche Márchen. NV
XI (1916) 80—81.

sche A.: Der Sagenkreis von geprell-

tem Teufel. NV I (190j J6-47.

ZaunertP. : Deutsche Márchen seit Grimm
NV VIII 1913) 147

Zawiliski R.: Z kresów polszczyznv.

NV VII 1912 217.

Zbornik za narodni život i obiaje južnih

Slavena. Sv. I v ZsóVkde III (li- 98)

186-187. - Sv VII 1 ZsVVkde XIII

(1903) 239. — Sv. Vil 2, VIII

IX 1 v ZsVVkde XIV (1904; 339-340,
XV (1905) 216. - Sv. X v ZsVVkde
XVI (1906) 210-11. - Sv. XI v

ZsVVkde XVIII (1908! 313. - Sv. XII

v ZsVVkde XIX (1909) 318. — Sv.
XVl-XVII ZsVVkde 11913) 311-312.
Sv. XIX v NV XI (1916) 90. — Sv.
XXI 1. v NV XII (1917) 106. - XXI
2. v NV XIII 119—120.

Zelinka F. V.: Sbírka lidového podáni
z Berounska. AfsIPh 20 (1898 1 Str. 480.

Zibrt .: Bibliografický pehled eských
národních písní. AfsIPh XVIII (1896)

Str. 613.

Zibrt . Dr.: Albrecht Chanovský z

Dlouhé Vsi a Jan Jenik rytí z Bratíc
o výro. obyejích, povrách a slav-

nostech staroeských. AfsIPh 20 (1898)

str. 478-9.

Zupani N. Dr.: Sistem istorijske antro-

pologie balkanskih národa. NVC V
1910 197.

IV. Referáty o asopisech.

Archiv fiir slavische Philologie. O sv. VI.

ve Slov. Sbor. II (1883) 324. — O sv.

VII. ve Slov. Sbor. lil. (1884) 619. —
O sv. VIII. ses. 1. ve Slov. Sbor. IV

55) 334-336. - O sv. Vlil.— IX.

. LF XIV (18S7) 72—78; 155—158. -
O sv. X. LF XV. (1888) 72—76. -
O sv. XI v LF XVI (1889) 298-301.

.. XII. v LF XVII (1890) 472-
477. - O sv. XIII—XIV v LF XIX
(1892) 405-413. - O sv. XV. v LF
XXI (1894) 237-240. - O sv. XVI
v LF XXII (1895) 405-410. — O sv.

XVIII v LF XXIV (1897) 36-42. -
Sv. XIX v LF XXIV (1897) 368-373.
- Sv. XX. v LF XXVI (1899) 307-

dské Besedy. R. I .; r. II se.š. 1— 2.

C XII (1917) 101.

asopis Matice moravské. R. XV v AfsIPh
XV (1892) 146-47. — Ro. XVI v

AfsIPh XVI (1894) 315-6.

:iis vlastenec, muzej. spolku Olo-
mouckého. 1892. AfsIPh XVI (1894)

. 315.

I 2. Athenaeum
IX. 1892. 80-82.

O sv.

Cl : 1891 136 MO. - O
56-57 v ZsVVkde XIV (1904)
-5. — O sv. 58-60 v ZsVVkde

222-4

o íorimccKiM 3aiiHCKii. 1884 1— V-

LF XII (1885) 320. 1884 VI, U85
I-VI v LF XIII (1886) 319-320.

eik cpncKor VHCHor .ipvniip.a. Kn.
53—55, 56—7 v Slov. Sbor. IV (1885)
107-108; 164-165.

Hessische fílátter fiir Volkskunde R. XIV
v NV XI (1916) 91.

h Kmiic .MaTimc CpncKe. Kn. 133—136
v Slov. Sbor. III (1884) 169; 221—2.

Letopis Matice slovenské. R. 18H1 v Slov.

Sbor. II (U83) 215. - R. 1882-3
v Slov. Sbor. III (1884) 395-6.

Ljetopis Jugoslav- akadem. znán. i um-
jetnosti. 1888 sv. III. v Athenaeu VI

(1889) 288. - 1892 sv. VII. Athenaeum
X (1893) 315-6.

Osvta. R. XXI. v AMPh XV (1S92)

147-8.
riepHoainecKO cimcaHHe. Kn. VII—IX

v Slov. Sbor. III (18-14) 562—3. —
Kn. 19-26 vLFXVI (1889) 155-158.

Rad jugoslav. akadem. Kn. 67, 68, 70

v Slov. Sbor. III (18.S1 113; 560—561.
— Kn. 73 v Slov. Sbor. IV (1885)

444_5. _ Kn. 81. 82. 84 v LF XV
(1888) 151-155. - Kn. 85, 86, 89,

91 v LF XVI (1889) 158 160.

Revue des ttudes Ethnographiqties et

Sociologíques pub iée souš la dire< tion

<!«.• Arnold van Gennep. I. NV( "I

1908 <n-92.



Suiipis prai i prol 'li .1 |. I 'nlivkv

tik slawistyi enj III. NVC \ I

1911 21.

R,

1884 seš. l.v LF XII li

K. 1885 seS 2.-4. v LF XIII (1

116 119 1886 ii • I II. v LF
XIV (1887) 158—160. 1887 sv.

1-11. v LF XV (1888) 157 160

1888 v LF XVI (1889) 391-

Slovenské. PohTady. R. XI v AfslPh XV
.') 145-6. - R. XII v AfslPh

XVI (1894) 317-8.

hiikt. apxco;ioi ín n in ropii

.K mi. ni Vpxeojior. HHcrrrn
X. LF XXVI (1899j 313—31 I.

5v. I ses. 1— (> v Athenaeu
V (1888) 143—144. — O sv. III — IV

1891 329-

Zeitschrifl <ics Vereins t • i r VuHskunde
XXVI (ses. 1 1.) NV XIII

122.

A\ m;;ivi t
i . 1 1 > i

' v Cí M 1891

12. — O sv. XII v ZsVVkde
XIV |1'M)|| 344. - O sv. XIII

v ZsVVkde XV (191

npo-
cBimeHÍa. R. 1886 v LF XV (]

155—157. - 1887 v LF XVI (1889)
152—155. — 1888 v LF XVI (1

396-

V. Nekrology. Vzpomínky jubilejní.

-i F. J. Bus laje v. NSC lil (1898) 184.

Jihos'ovanské Akaleniie vd a umní
padesáté výroí. NVC XII (1917) 336.

)ugoslavenska akademija znanosti i um-
jetnosti. CCH XXIII (1917) 261-279.

t Ivan Kunši. NS IV V (1899)
str. 194.

i" Vlád. Ivanovic Lamanskij.
CCH XXII (1916) 98—116. (Též zvi.

otisk). AfslPh XXXVI (1916) 609—624.
(Též zvi. otisk).

t Dem. Máto v. NSC I 1897 201—2.

t V s e v o I o d M i I I e r. NV IX 1914
18-1').

t A. N. Pypin ZsVVkde XV (1905)

2.0.

K. Štrekelj. ZsVVkde 23 (1914)

305.

P r o f. d r. V á c I a v T i II e. (K pade-
sátým narozeninám.) NV XII (1917|

81-83.

v A. Veselovskij. ZsVVkde 17

(1907) 230—2. JBL XVII -XVI 1

1

(1906 7) c. 827 (str. 530).

VI. Bibliografické pehledy,
redakní.

innost

Folklorystyka czeska. Wisla II (

563—583. Srov. tamtéž str. 672—3:
Dodatek do artykulu prof Pol. (Pelož.
do eštiny J. Paulik: eské li loznalstvi.

Liter, listy XII 1891 200-202; 217—
218; 233—234; 249—251; 265—267;
281—282.)

< )6aop"b rpy;j.oB"b no q« jickoh
i paiti ^a nocni

II. 1892. VV p. 1.

104; vyp. 2, 146-152.

Literatur der isterr. Volkskunde lil. Die
echoslaven. ZsoVkde I (1896) 353-
361 (za rok 1894). - Ib. II 1897 369—
38) (za r. 1895). - 111 1898 375—

(za r. 18

Pehled asopisu. 4. Ruské. 5. Jihoslo-
vanské. NS I 1897 152-155.

Bibliografie za rok 1895. 3. Polská (E. Ko-
vá ;\ J. P ) 4 Ruská. 5. lihoslovanská.

6. Bibliografie o Slovanech vbec. NS
I 1897 169-179.

Bibliografie tradicionálni literatury za rok
1396. NS II 1898 113—129.

Tradicionálni. ústní literatura na r. 1897
(Pispli Iv. Kunši a Quido Hodura)
upravil - NS IV—V 1899 160-187.

Vstnik slovanské filologie a starožitností.

R. 1 1901. Odd. 111. Historie literatur

slovanských do konce XVI II. stol. Str.

72-123. Odd. IV. Národopis. 124

—

204. — Ro. II. 1902. Historie litera-

tur slovanských do polov. XIX. stol.

str. 79- 179. IV. Národopis. Str. 180
'52.

Bibliografie. NVC 1 (1906) 21—28;
59; 90—92; 120—124; 151— 155;
217—221; 245—251; 284—289. — II

(1907) 24—30; 54-59; 108-112;
155- 159; 187—190; 250—251



t 'rot. J Horák: Soupis prací prof. dra J. Polivky.

Sborník filologicky. Sv. I
— IV 1910-14 slavisch). XXII 1912 302-318; 414—

(Slovanská filologie vbec). -428; (Russisch XXIII 1913 305—337.

Neuere Arheiten zur slavischen Volks- (Súdslavisch).

kunde. Siidslavisch und Russisch. d j- i m ' _j • • cl 'i - i

fcVVkde XiII (1903) 238-244; XIV Kegoval NarodopisnySbornik cesko-

4) 339-347 XV 1905) 215-226;
slovansky sv. 111. jl898), IV -V. (1899)

v,. ,,0™:, ono oí-í. vuii norm (Jako c,en redakního sboru); hlav.
XVI (1%6i 209—223; XVI! (1907) "TU™ "=«;««'» »

uu™
1

J43-S54. XVIII 11908) 214-219' redaktorem sv. VI.- V III. a X.

-331; XIX (19J9) 317—328; 441 Rediguje Národopisný vstník eskoslo-

57. - XX (1910) 411-428. (Sud- vanský ro. I. (1906) — XIII. (1918)

Poznámka: Pfipomnám, že soupis není úplný, akoliv obsahuje tém 600 ísel.

Zejména nebylo možno oiatiti si všecky asopisy (ruské, jihoslovanské a j.), které

pinášej zprávy o pracích prof. Polívky, mimo to pak byly vynechány drobné referáty,

stati v den lích listech atd. Z bibliografických pehled otiskovaných v Zeitschr. des
Ver. f Volks<unde vybrány byly jen zprávyw ^obšírnjší. — Zkratky (mén zejmé) :

AtsIPh Archiv fr slavische Philologje. — ^CCM ~ asopis musea král. eského. —
CMM asopis Matice moravské. — L = eský Lid. — DLztg = Deutsche Literatur-

zeitung. — JBL = Jahresberichte f. neuere deutsche Literaturgeschichte. — LF = Listy

filologické. — NS = Národopisný sborník eskoslovanský. — NV = Národopisný
vstník eskoslovenský. — OSN = Ottv slovník nauný. — P<I'B -- PycCKÍH Í>H

iiimcckíÍi eícthiikx - Slov. Sbor. = Slovanský Sborník (red. E. Jelínek). — ZsoVkde
— Zeitschr f. bsterreichishe Volkskunde. — ZsVVkde — Zeitschrift des Vereins f.

Volkskunde. — 3anm k;i IIIeBM. = oanncKii HayKOB. Tor.ap. ímchii IIIeBMeHKa.
Zbornik jslav. — Zbo. za život i obi. južn. Slavena. — /IOIH1I = vKYpna:n> MHHHCtepc.
napórui. npocEiuieniM

DOSLOV POADATELV.
Sborník má všecky nedostatky publikací vydávaných za války a ve

stísnných pomrech první doby pechodní. Jeho rozsah (úmrný skrom-
ným prostedkm Spolenosti národop. musea eskosl.), bylo nutno
omeziti, aby z naukových obor, v nichž prof. Polívka pracoval, za-

stoupeny byly aspo ty, jež s programem Národopisného vstníku
éeskoslov. souvisí nejúže. Litujeme ovšem, že z toho dvodu nebylo
možno podati úplný pehled mnohostranné innosti vynikajícího slavisty,

zejména, že nemohly býti pipojeny píspvky pp. prof. J. Zubatébo
ío pracích jazykozpytných) a dra J. Pátý (o Polívkových studiích z oboru
církevní slovanštiny). Avšak i ve své prosté úprav nechf Sborník jest

svdectvím, že Spolenost s hlubokou úctou vzpomnla šedesátých naro-

zenin muže, jejž s oprávnnou hrdostí adí mezi své leny nejzasloužilejší.



REJSTÍK.

(Do rejstíku toho není pojata práce prof. dra V Filla „Polívkovy studie /.<• srovnávací
literatury", k níž pipojil rejstík autor sáni na str. 217 21 H.

)

Abraham, Smrt Abrahamova, apokrvi
221.

Adam, Život Adama a Evy, apokryf 221.

Akademie jihoslovanská v Záhebe 226-

Apokryfy v literaturách slovanských 220
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Tr.í.
Telrji mibaak".

.BOHEMIA'
akc. ba.ika v Praze, na Pi'-op 14.

Vklady na nSžlty
a bžué úty co
nejvýhodnji. Spo-
lehuve informace o trhu

eských prmyslových pa> ír na

burse neznamenaných.
Prodej eských a moravských
zemských ukládacích hodnot.

Veškeré bankovní tr:« sakce.

Dotazv zodpoví se nhr

PRAŽSKAMSTSKÁ

POJIŠOVNA
Požár. - Vloupáni. -

Úraz. -Povinné rueni.

Staromstské nám. 8
Te'efon 534.

Slovenské kroje.
Staré i nové výšivky.
Opravy i doplování kroj.
Opravy starých výšivek.

Františka Strlmplouá
v Praze-I.,

Jilská ulice . 10, II. posek.

Ni poiidiwj paráda i výstavky ?) leskem mimi.

G R A F I K V O D

JAN ŠTENC
PRAHA- 1. SALVATORSKA

TELEFON 1800.
8.

ORTHOCHROM. FOTOGRAFIE obrazu, kreseb, dí plastických,

inierieur, architektur • Jiných p.edmt pro úely vdecké i umlecké.

FOTOZINKOGRAFIE, AUTOTYPIE, T í - A T Y R-
BARVOTISK pro asoplty, díla vdecká i umlecká, úely obchodní
a prmyslové dle fotograiií, kreseb, obraz, z pedmt plastických

i dle pirody.

FOTOGRAVURA. FOTOLITOGRAFIE.
AMERICKÁ RETUŠ. KRESBY A NÁVRHY
v moderním slohu, pro plakáty, cenníky, akcie, pojistky, šeky, tiskopisy

reklamní, grafické práce dekorativní v provedení umlecké hodnoty,
kresby rázu technického: stroj, nábytku a pedmt prmysí. každého

druhu pro cenníky, díla vdecká, uebnice a mapy.



NÁRODOPISNÝ VSTNÍK ESKOSLOVANSKÝ
vychází ve lhtách tvrtletních. Pedplatné VI kor. Jednotlivá ísla 4 ko. lenm Spole-
nosti národopis. musea eskoslovanského dostává se NVC. bezplatn. Rukopisy a spisy

k recensi urené zasílají se pímo redaktoru prof. Dru. J. Polívkovi, Král. Vinohrady,

Hálkova ulice íslo 49. — Administraci vede kancelá Spolenosti národopisného
musea eskoslovenského na Smíchov, zahrada Kinských. — Otiskovati delší

rezpravy a stati z Národopisného Vstníka eskoslovenského dovoleno jest jan se svo-

lením redakce, drobné zprávy jen, cituje-li se pesn pramen.

-•- - - --•:..•"'
~ "
rr- .-;> ' • > <:>">> --;> -~>-c>-c><^><r> --.. *-^ •::. O- -o

POLITICKÁ MAPA REPUBLIKY ESKOSLOVENSKÉ
u 1 : 5UJ.C00. v ní:í budou zakresleny oblasti národnostní, materiál ethnický,

(iialektologický a úplná sít železniní a hlavni silnice, vyjde péí a vs prospch Národo-
pisného musea eskoslovanského, nákladem B. Koího (Praha I.}. Mapa bude provedena
iia 6 listech formátu pibližn 6JX50 cm v nkolika barevných odstínech ve dvojí

úprav: vyd. A. pro pote i>u kan e áskou, vyd. B. k úelm vyuovacím. Mapa je

prací povolaných našich odborník univ. doc. dra. V. Dvorského, universitního doc. dra.

K. Chotka, prof. J. Malíe, prof. dra. K. Salae a prof. dra. B. Vydry. Pedplatní cena
> 15. února t. r. (1919) 20 ko., poštou 22 kor., pro ty, kdo zašlou pedplatnou

cu soua«n s objednávkou. Potom bude (krámská) ce a mapy 24 až 30 korun.

lenové Spolenosti národopisného musea eskoslovans-ého
dostanou mapu tu (na prkaz legitimace) se slevou 10?©.

'o--': -'':--• .- ~ .-c>'^ <ó^^>^.r\>,<••v<v^r^' •

-~~- -•'- ^>^-><> *£».- ><r><:^ -^-

,. Sborník prací vnovaných prof. dr. J. Polívkovi" vydán místo 2. • 3. svazku

XIII. roníku „Nárcdop. Vstcíka oskoslov." (v lednu 1919).
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